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ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของ สกสค.
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คำานำา
คํานํา
ตามที่ สํ า นั กงานโครงการสมเด
ก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ จั ด ทํ า ชุ ด
การเรียนรู้ สําหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน)
หลังจากที่มีการนําไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการนําสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึ งได้ปรับปรุงชุดการจัดการเรียนรู้ (สําหรับ
ครูผู้สอน) ให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการนําไปใช้
จึงจัดแยกเป็นรายชั้นปี (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖) และเป็นรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม
ประกอบด้วย
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผสู้ อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
ดกจกรรมการเร
ิ กรรมการเรียยนร
จกรรมการเรยนร
จกรรมการเร
หรบครูผสู้ อน) กลุ
กล่มบูรรณาการ
- ชุดการจัดดก
กิจจกรรมการเรี
นรู้ (สํสําาหร
หรั
ณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึึกษาเอกสาร คู่มืออการใช้
การใช้้ชุดดการจ
การจั
การจด
การเรียนรู้ และศึกษาคําชี้แจงในเอกสาร ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) ให้เข้าใจ เพราะจะทําให้
ทราบถึงแนวคิดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อการจัดการเรียนรู้ ลักษณะชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ที่ใช้ แนวทางการวัดและประเมินผลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หวังว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับ
นักเรียน) ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ศึกษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์ และทุก ท่ านที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาสนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำาาชีชี้แ้แจงจง
คํ
คำาชี้แจง
๑. แนวคิดดหลั
หลักก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ใชวิธีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนเรียนรูทักษะภาษาจากครูผูสอนซึ่งอธิบายแนวคิดและองค
ความรูในชวงตนชั่วโมงจากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบรวมมือรวมใจโดยการทํางานแบบ
จับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู ส อนจํ าเป น ต องศึ กษาหน ว ยการเรี ย นรู ล ว งหน าก อนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและเตรียมใบงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู
และกิจกรรมเดี
กรรมเดี่ย่ยววโดยใช้
โดยใช
ลักษณ
 แสดงระดั
และสีแบสดงระดั
เชน ชั้นกประถมศึ
ที่ ๑ เลมน
สัญสลัักญษณ
★ และสี
ชั้นเรียนบชัเช่้นนเรีชัย้นนประถมศึ
ษาปที่ ๑ กเล่ษาป
มเอกสารเป็
องมี ๑ 
สีเอกสารเป
เหลืองมี น★สีเจำหลื
านวน
ดวง จํานวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บั ต รคํ า และบั ต รภาพ ใช ป ระกอบการเรี ย นรู ช ว ยสร า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาจัดทํา
เป น หน ว ยการเรี ย นรู ที่มีแก น เรื่ อง (Theme) เดี ย วกั น นั กเรี ย นเรี ย นรู แบบบู ร ณาการหลั กภาษาไทยและ
วรรณกรรมผ า นการฝ ก ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย น การคิ ด และการส ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
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ที่พึงประสงคตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอื่นที่เกี่ยวของกับแกนเรื่อง (Theme) สําหรับภาคเรียนที่ ๑
ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๘ หนวยซึ่งมีแกนเรื่องดังนี้
แกนเรื่อง เรื่องควรรูเกี่ยวกับโรงเรียน /
หนาที่ของนักเรียน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ อานเขียนเรียนภาษา แกนเรื่อง เพื่อนและการชวยเหลือกัน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ วาจานั้นสําคัญนัก
แกนเรื่อง บทสักวามารยาทในการพูด
หนวยการเรียนรูที่ ๔ กลอมลูกดวยรัก
แกนเรื่อง เพลงกลอมเด็ก ครอบครัว
ความรัก ความกตัญู
หนวยการเรียนรูที่ ๕ รูจักอาขยาน
แกนเรื่อง บทอาขยาน ความไพเราะ
ของภาษาไทย ความมีน้ําใจ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ สัญลักษณนารู
แกนเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ
และการสื่อความ
ในชีวิตประจําวัน การใฝรู
ใฝเรียน นําสิ่งที่เรียนรูไปใช
ใหเกิดประโยชน
หนวยการเรียนรูที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน แกนเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
หนวยการเรียนรูที่ ๘ คําคลองจองรอยกรองไทย แกนเรื่อง ความรักความสามัคคีของ
คนในชาติ
นิทาน บทอาน วรรณกรรม บทอาขยาน บทรอยกรองตางๆ ที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ของแตละหนวย จะสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับแกนเรื่อง ครูผูสอนสามารถเลือกเรื่องที่จะนํามาให
นักเรียนเรียนรูหรืออานเพิ่มเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิทาน บทกลอมเด็ก บทรอยกรองที่เปนภาษาถิ่น หรือ
เรื่องเลาทองถิ่น จะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซึ้งและประทับใจ เนื่องจากเปนสิ่งที่นักเรียนรูจักและพบ
เห็นในชีวติ ประจําวัน





หนวยการเรียนรูที่ ๑

ฉันรักโรงเรียน

๕ แผนการจั
๕.
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู ้ กลุ
กลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูภ้ภาษาไทย
าษาไทย ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปีทที่ ี่ ๑๑
การจัดทํ าแผนการจั ดการเรี ย นรู กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาป ท่ี ๑
กําหนดใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู
๕ แผน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง รวมเปน ๑๐ ชั่วโมง องคประกอบของแผนในสวนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู เขียนขึ้นสําหรับใชในการสอน ๒ ชั่วโมง แบงเปนครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ /แหลงเรียนรู และการประเมิน แยกเปนครั้งละ ๑ ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการสอน
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สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสัญลักษณพิมพไวในกรอบ
ดานบนมีความหมาย ดังนี้





ท ๑/ผ.๑


 ท ๑/ผ.๑ –๐๑

หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาษาไทย หนวยการเรียนรูที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ใบงานที่ ๑

๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน ซึ่งกําหนดเกณฑการผานไว ๘๐ % กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมิน
ใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เมื่อจัดการเรียนรู
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวย
ซึ่งไดจัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับครูผูสอนบันทึกผลเพื่อใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
รายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
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โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนำา/ขั้นสรุป

หน้า
๓
๔
๕
๒๑
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๑
๓๕
๓๙
๔๓
๔๗
๘๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนำา/ขั้นสรุป

๘๗
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๗
๑๐๑
๑๐๕
๑๐๙
๑๑๓
๑๔๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนำา/ขั้นสรุป

หน้า
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๖๑
๑๖๕
๑๖๙
๑๗๓
๑๗๗
๒๑๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ คำาคล้องจองร้อยกรองไทย
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำาดับการนำาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
สื่อกิจกรรมขั้นนำา/ขั้นสรุป
แบบฝกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านเขียน
เฉลยแบบฝกเสริม
แบบประเมิน

๒๒๙
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๙
๒๔๓
๒๔๗
๒๕๑
๒๕๕
๒๙๑
๓๐๓
๓๓๓
๓๖๙
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

๑๕
วรรณกรรม
สร้างสรรค์
(10 ชม.)

๑๖
นิทาน
พาเพลิน
(10 ชม.)

ฝกทักษะ
พัฒนาการ
อ่านเขียน
(๒๐ ช.ม.)

๑๔
ดอกสร้อย
แสนรัก
(10 ชม.)

๒
อ่านเขียน
เรียนภาษา
(10 ชม.)

๓
วาจานัน้
สาคัญนัก
(10 ชม.)

๑๑
รื่นรมย์
จินตนาการ
(10 ชม.)

๑๐
คาขวัญ
คาคม
(10 ชม.)

๙
สร้างสรรค์
งานเขียน
(10 ชม.)

๔
กล่อมลูก
ด้วยรัก
(10 ชม.)
๕
รู้จกั อาขยาน
(10 ชม.)

หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชัน้ ป.๑
( ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี )

๑๓
ปริศนา
ภาษาไทย
(10 ชม.)
๑๒
อ่านคล่อง
ท้องถิน่
(10 ชม.)

๑
ฉันรัก
โรงเรียน
(10 ชม.)

๖

สัญลักษณ์
น่ารูแ้ ละการ
สือ่ ความ
(10 ชม.)

ฝึกทักษะ
พัฒนาการ
อ่านเขียน
(20 ชม.)

๘
คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(10 ชม.)

๗
เครือ่ งหมาย
วรรคตอน
(10 ชม.)
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แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑
ที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชัว่ โมง)

ที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา
(ชัว่ โมง)

๑

ฉันรักโรงเรียน

๑๐

๙

สร้างสรรค์งานเขียน

๑๐

๒

อ่านเขียนเรียนภาษา

๑๐

๑๐

คาขวัญคาคม

๑๐

๓

วาจานั้น สาคัญนัก

๑๐

๑๑

รื่นรมย์จินตนาการ

๑๐

๔

กล่อมลูกด้วยรัก

๑๐

๑๒

อ่านคล่องท้องถิ่น

๑๐

๕

รู้จักอาขยาน

๑๐

๑๓

ปริศนาภาษาไทย

๑๐

๖

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

๑๐

๑๔

ดอกสร้อยแสนรัก

๑๐

๗

เครื่องหมายวรรคตอน

๑๐

๑๕

วรรณกรรมสร้างสรรค์

๑๐

๘

คาคล้องจองร้อยกรองไทย

๑๐

๑๖

นิทานพาเพลิน

๑๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๒๐

ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเขียน

๒๐

รวม

๑๐๐

รวมตลอดปี

รวม

๒๐๐

๑๐๐

ชัปี่วโมง
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โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้
๑. ฉันรักโรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.๑/๒
บอกความหมายของคาและข้อความ
ที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 3.1 ป.1/4
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.1/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
เวลา (ชัว่ โมง)
การเตรียมความพร้อม
1. รู้จักพยัญชนะไทยทั้ง๔๔ ตัว
๑๐
2. ลีลามือ ๑๓ เส้น พื้นฐานการ
เขียนพยัญชนะไทย
3. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
ทั้ง ๔๔ ตัว
4. เขียนตัวอักษรโดยลากเส้น
ตามรอยประ
5. เขียนตัวอักษรโดยไม่ต้อง
มีเส้นประ

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติ
ตาม
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
2. อ่านเขียนเรียนภาษา

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
และข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.๑/2
บอกความหมาย ของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.๑/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 4.1 ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.๑/2
เขียนสะกดคาและบอก
ความหมายของคา
ท 5.1 ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
การจาแนกพยัญชนะ
1. รูปร่างของพยัญชนะที่
คล้ายคลึงกัน
2. พยัญชนะกลุ่มอักษรกลาง
(๙ ตัว) ก จ ฎ ฏ ด ต บ
ป อ
3. พยัญชนะกลุ่มอักษรสูง
(๑๑ ตัว) ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ
ศ ษ ส ห
4. พยัญชนะ กลุ่มอักษรต่า
(๒๔ ตัว) ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ
ญฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ
ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.๑/๑
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และ
ปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.๑/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๓. วาจานัน้ สาคัญนัก

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้นๆ
ท 1.1 ป.1/2
บอกความหมายของคา และ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/4
พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท 4.1 ป.1/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองสาหรับเด็ก
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.๑/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด

สาระการเรียนรู้
สระเดีย่ วและการประสม
พยัญชนะ
1. รูปและเสียงสระเดี่ยว
-ะ สระ อะ
-า สระ อา
- ิ สระ อิ
- ี สระ อี
- ึ สระ อึ
- ื สระ อือ
-ุ สระ อุ
-ู สระ อู
2. การประสมพยัญชนะและ
สระเป็นคาหรือพยางค์
- พยัญชนะอักษรกลาง
ประสมสระอะ สระอา สระอิ
สระอี สระอึ
สระอึสระอื
สระอืออ สระอุ
สระอุ สระอู
สระอู
- ะ / - ะา / -- าิ / /- ี /- ิ -/ึ
/-ี /- ือ-ึ // -ุ-ือ/ /- ู -ุ / -ู
3. การอ่
๓.
การอ่าานค
นคำาที�ที่ป่ประสม
ระสม
พยั
ญ
ชนะอั
ก
ษรกลางกั
พยัญชนะอักษรกลางกับบสระ
สระ
–- ะะ -- าา -- ิ ิ - ี --ี ึ --ึ ือ --ุื อ - ู
-ุ -ู แบบแจกลู
กและอ่
แบบแจกลู
กและอ่านเป็
นคำา�น
เป็นคาโดยไม่ต้องแจกลูก
โดยไม่ต้องแจกลูก
4. การคัดไทยและเขียนตามคา
๔.
การคั
ไทยและเขี
ยนตาม
บอกค
าที่ปดระสมพยั
ญชนะ
คำอัก�บอกคำ
�ที่ปบระสมพยัญชนะ
ษรกลางกั
อัอักกษรเดี
ษรกลางกั
่ยว บอักษรเดี่ยว

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๔. กล่อมลูกด้วยรัก

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและ
ข้อความสั้น ๆ
ท 1.1 ป.1/2
บอกความหมาย ของคาและ
ข้อความที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/1
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ
การฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสาหรับเด็ก
ท 5.1 ป.1/2
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
การประสมพยัญชนะอักษรต่า
กับสระ -ะ -า - ิ -ี -ึ
- ื อ -ุ -ู

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

๑. การอ่านคาที่ประสม
พยัญชนะอักษรต่ากับสระ -ะ
- า - ิ -ี -ึ -ือ -ุ -ู
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
โดยไม่ต้องแจกลูก
๒. การคัดไทยและเขียนตามคา
บอกคาที่ประสมพยัญชนะ
อักษรต่ากับสระเดี่ยว
๓. การประสมพยัญชนะอักษร
สูงกับสระเดี่ยว -ะ -า - ิ -ี
-ึ -ือ -ุ -ู
4. การอ่านคาที่ประสม
พยัญชนะอักษรสูงกับสระเดี่ยว
แบบแจกลูกและอ่านเป็นคา
โดยไม่ต้อง แจกลูกการคัด
ไทยและเขียนตามคาบอกคาที่
ประสมพยัญชนะอักษรสูงกับ
สระเดี่ยว

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.๑/3
มีมารยาทในการเขียน
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หน่วยการเรียนรู้
๕. รูจ้ กั อาขยาน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
การผันวรรณยุกต์
ท 1.1 ป.1/1
พยัญชนะอักษรกลาง
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
1. การผันวรรณยุกต์
ข้อความสั้น ๆ
พยัญชนะอักษรกลาง
ท 1.1 ป.1/2
2. เครื่องหมายและเสียง
บอกความหมายของคา และข้อความ วรรณยุกต์ ่ ้
3. การอ่านประสมพยัญชนะ
ที่อ่าน
อักษรกลางที่ผันด้วย
ท 2.1 ป.1/1
วรรณยุกต์ ่ ้
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ปากเปล่าจนคล่อง
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ 4. การคัดไทยคาประสม
พยัญชนะอักษรกลางที่ผันด้วย
ท 3.1 ป.1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก วรรณยุกต์ ่ ้
การเขียนตามคาบอกคา
จากเรื่องที่ฟังและดู
ประสมพยัญชนะอักษรกลาง
ท 4.1 ป.1/1
ที่ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 4.1 ป.1/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการ
ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท 5.1 ป.1/2
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๖. สัญลักษณ์นา่ รู้
และการสือ่ ความ

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
การผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
อักษรต่า และอักษรสูง
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความ 1. การผันวรรณยุกต์
สั้น ๆ
พยัญชนะอักษรต่าโดยใช้
ท 1.1 ป.1/2
เครื่องหมายวรรณยุกต์ ่ ้
บอกความหมายของคา และข้อความที่ และเสียงวรรณยุกต์สามัญ โท
ตรี
อ่าน
2. การอ่านประสมพยัญชนะ
ท 1.1 ป.1/7
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ อักษรต่าที่ผันด้วย
วรรณยุกต์ ่ ้
สัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นใน
3. การคัดไทยคาประสม
ชีวิตประจาวัน
พยัญชนะอักษรต่าที่ผันด้วย
ท 2.1 ป.1/1
วรรณยุกต์ ่ ้
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
4. การเขียนตามคาบอกคา
ท 2.1 ป.1/2
ประสมพยัญชนะอักษรต่าที่
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยค
ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
ง่าย ๆ
5. การผันวรรณยุกต์
ท 3.1 ป.1/4
พยัญชนะอักษรสูง โดยใช้
พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
เครื่องหมายวรรณยุกต์ ่ ้
วัตถุประสงค์
และเสียงวรรณยุกต์ เอก โท
ท 4.1 ป.1/2
จัตวา
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
6. การอ่านประสมพยัญชนะ
ของคา
อักษรสูงที่ผันด้วย
ท 4.1 ป.1/3
วรรณยุกต์ ่ ้
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
7. การคัดไทยคาประสม
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง พยัญชนะอักษรสูงที่ผันด้วย
วรรณยุกต์ ่ ้
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
8. การเขียนตามคาบอกคา
สาหรับเด็ก
ประสมพยัญชนะอักษรสูงที่
ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐
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หน่วยการเรียนรู้
๗. เครื่องหมาย
วรรคตอน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
ตัวสะกด (ตัว ง น ม ย ว
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป.1/1
สะกด)
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
1. สอนวิธีประสมอักษรกลาง
และข้อความสั้น ๆ
สระเดี่ยวและ ตัวสะกด แม่กง
ท 1.1 ป.1/2
แม่กน แม่กม แม่เกย แม่
เกอว (ตัว ง น ม ย ว สะกด)
บอกความหมายของคาและข้อความ
2. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
ที่อ่าน
กลางประสม สระเดี่ยว และ
ท 1.1 ป.1/3
ตัวสะกด ง น ม ย ว
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
3. การผันวรรณยุกต์อักษร
ท 2.1 ป.1/1
กลางที่มีตัว ง น ม ย ว
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
สะกด
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ 4. การอ่านคาและผัน
วรรณยุกต์ พยัญชนะอักษร
ท 3.1 ป.1/4
กลางที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
จนคล่อง
ท 4.1 ป.1/2
5. การคัดไทยและเขียนตาม
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
คาบอกพยัญชนะอักษรกลาง
ของคา
ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๘. คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่านเขียน

ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา (ชัว่ โมง)
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ตัวสะกด (ตัว ก ด บ
๑๐
ท 1.1 ป.1/1
สะกด)
อ่านออกเสียงคา
1. สอนวิธีประสมอักษรกลาง
คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
สระเดี่ยวและ ตัวสะกด แม่กก
ท 1.1 ป.1/2
แม่กด แม่กบ
บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน (ตัว ก ด บ สะกด)
2. การอ่านคาพยัญชนะ
ท 2.1 ป.1/1
อักษรกลางประสมสระเดี่ยว
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และตัวสะกด ก ด บ
ท 2.1 ป.1/2
3. การผันวรรณยุกต์
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
อักษรกลางที่มีตัว ก ด บ สะกด
ท 3.1 ป.1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่ 4. การอ่านคาและ
เป็นความรู้และความบันเทิง
ผันวรรณยุกต์ พยัญชนะ
อักษรกลางที่มีตัวสะกด ก ด
ท 4.1 ป.1/1
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
บ จนคล่อง
และเลขไทย
5. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกพยัญชนะอักษรกลาง
ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมายขอคา
ที่มีตัวสะกด
ท 4.1 ป.1/3
กดบ
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท 1.1 ป.๑/8
มีมารยาทในการอ่าน
ท 2.1 ป.1/3
มารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป.1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ท 3.1 ป.1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท 4.1 ป.1/4
ต่อคาคล้องจอง ง่าย ๆ
-

-

๒๐
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หน่วยการเรียนรู้
๙. สร้างสรรค์
งานเขียน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและ
ข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่
อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรอง

สาระการเรียนรู้
ทบทวนวรรณยุกต์
พยัญชนะอักษรต่า กลาง สูง
๑. ทบทวนการอ่านคา
พยัญชนะอักษรกลางที่
ประสมสระเดี่ยว
๒. ทบทวนการอ่านคา
พยัญชนะอักษรต่า/อักษรสูง
๓. ทบทวนพยัญชนะอักษร
กลาง
๔. ทบทวนการผันวรรณยุกต์
อักษรต่าและอักษรสูง
๕. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกคาที่ผันวรรณยุกต์
อักษรกลาง อักษรต่า
อักษรสูง

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาท ในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๐. คาขวัญ คาคม

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและ
ข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความ
ที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
ตัวสะกด (ง น ม ย ว
สะกด)
๑. การประสมพยัญชนะ
และอักษรกลาง และ
ตัวสะกด แม่กง กน กม และ
เกอว
2. การสรุปใจความสาคัญ
และข้อคิดจากการฟัง
๓. การอ่านคาพยัญชนะ
อักษรต่าและอักษรสูง และ
ตัวสะกด ง น ม ย ว
๔. การผันคาอักษรกลาง
อักษรต่า อักษรสูง มี
ตัวสะกด ง น ม ย ว
๕. อ่านเขียนคาคล้องจอง
และคาขวัญ
๖. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอก คาที่มี ง น ม ย
ว สะกด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาท ในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๑/๔
ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
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14
หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
๑๑. รืน่ รมย์จนิ ตนาการ ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้

ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๓
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องทีอ่ ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๓.๑ ป.๑/๓
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้

พยัญชนะอักษรกลางประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๑. พยัญชนะอักษรกลางประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๒. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
กลางประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แโ-ะ โ- เ-าะ –อ
๓. การคัดไทยและเขียนตาม
คาบอก
๔. อ่านบทเพลงและบทร้องเล่น
๕. การฟังเรื่องและจับใจความ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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15
หน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
๑๒. อ่านคล่อง ท้องถิ่น ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้

ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจองและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๓
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๕
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๑
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้

พยัญชนะอักษรต่า อักษรสูง
ประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
โ- เ-าะ –อ
๑. พยัญชนะอักษรต่าประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๒. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
ต่าประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
โ- เ-าะ –อ
๓. พยัญชนะอักษรสูงประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ
๔. การอ่านคาพยัญชนะอักษร
สูงประสมสระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ
โ- เ-าะ –อ
๕. การคัดไทยและเขียนตามคา
บอก

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๓. ปริศนาภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความ
สั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่
อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/๓
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท ๕.๑ ป.๑/๒
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้
พยัญชนะประสมกับสระ เ-ะ
เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ –อ
มีตวั สะกด
๑. พยัญชนะประสมกับ
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ มีตัวสะกด
๒. การผันวรรณยุกต์อักษร
กลาง/อักษรต่า/อักษรสูงที่มี
ง น ม ย ว ก ด บ สะกด
๓. การอ่านบทร้อยกรอง
และตอบคาถาม
๔. การคัดไทยและเขียน
ตามคาบอก คาที่ประสม
สระ เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โเ-าะ –อ มีตัวสะกด

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาท ในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท ๓.๑ ป.๑/๕
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๔. ดอกสร้อยแสนรัก

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่ตอ้ งรู้
ท 1.1 ป1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความ
สั้นๆ
ท 1.1 ป1/4
เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/๖
อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/4
พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
สาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้
พยัญชนะประสมสระอัวะ
อัว เอีย เอียะ เอือะ เอือ
เออะ เออ
1. พยัญชนะประสมสระอัวะ
อัว เอีย เอียะ เอือะ เอือ
เออะ เออ
2. การอ่านเขียนพยัญชนะ
ประสมสระอัวะ อัว เอีย
เอียะ เอือะ เอือ เออะ
เออ
3. การผันวรรณยุกต์อักษร
สามหมู่
4. การอ่านเขียนพยัญชนะ
ประสมสระอั สระเอีย สระ
เออ มีตัวสะกด
5. การอ่านกลอนดอกสร้อย
6. กาคัดไทยและเขียนตาม
คาบอกพยัญชนะประสม
สระอัวะ อัว เอีย เอียะ
เอือะ เอือ เออะ เออ

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชีว้ ดั ที่ควรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาท ในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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หน่วยการเรียนรู้
๑๕. วรรณกรรม
สร้างสรรค์

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั

ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/3
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/6
อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่างสม่าเสมอ
และนาเสนอเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๑
บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
เลขไทย
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้

สระอา ไอ ใอ เอา
1. รูปสระ อา ไอ ใอ เอา
2. การอ่านคาที่ประสมรูปสระ
อา ไอ ใอ เอา
3. การอ่านผันอักษรรูปสระ อา
ไอ ใอ เอา
4. การอ่านเขียนคาประสม สระ
ไอ (ไม้มลาย )สระใอ (ไม้ม้วน)
5. คาพ้องเสียง (สระไอ สระใอ)
๖. อ่านนิทานอีสปแล้วตอบ
คาถามจากเรื่อง กากับเหยือกน้า
และทาดีได้ดี
๗. อ่านคาคล้องจอง 2 พยางค์

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ท ๔.๑ ป.๑/4
ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
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หน่วยการเรียนรู้
๑๖. นิทานพาเพลิน

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั

ตัวชี้วดั ทีต่ อ้ งรู้
ท ๑.๑ ป.๑/๑
อ่านออกเสียงคา คาคล้องและข้อความสั้นๆ
ท ๑.๑ ป.๑/๒
บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/3
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๑/4
เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๑
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๑/๒
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ท 3.1 ป1/2
ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง
ท 3.1 ป1/3
พูดแสดงความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู
ท ๔.๑ ป.๑/๒
เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา
ท ๔.๑ ป.๑/3
เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.๑ ป.๑/1
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

สาระการเรียนรู้

เวลา (ชัว่ โมง)
๑๐

-

๒๐

พยัญชนะควบกล้าและอักษรนา
1. การอ่านเขียนคาที่มี
พยัญชนะควบกล้า
2. การอ่านเขียนคาควบกล้าไม่
แท้
3. การอ่านเขียนคาอักษรนา
4. การอ่านจับใจความและเล่า
เรื่องย่อนิทานกระต่ายกับเต่า
5. คัดไทยพยัญชนะควบกล้า

ตัวชี้วดั ทีค่ วรรู้
ท ๑.๑ ป.๑/8
มีมารยาท ในการอ่าน
ท ๒.๑ ป.๑/๓
มีมารยาทในการเขียน
ท 3.1 ป1/1
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบตั ิตาม
ท 3.1 ป1/5
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ฝึกทักษะพัฒนา
การอ่านเขียน

-
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รู้จักอาขยาน
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕
เรือ่ ง รูจ้ ักอาขยาน (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ อ่านออกเสียงคาคาคล้องจองและข้อความสั้นๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/2 บอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๑/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๑/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.๑/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วัด ป.๑/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป.๑/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.1/3 เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๑/๑ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
ตัวชี้วัด ป.1/2 ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5
เรือ่ ง รูจ้ ักอาขยาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์
การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
การอ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสม
สระ ะ า ิ ี ึ ื
การผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่มีตัวสะกด
คาควบกล้า ร ล คาที่มี ห นา อ นา
คาที่ใช้สระ ไ- (ไม้มลาย) สระ ใ- (ไม้ม้วน)
การท่องบทอาขยาน แมวเหมียว
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การเขียนตามคาบอก
ความมีน้าใจและกตัญญูรู้คุณ
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5
เรือ่ ง รูจ้ ักอาขยาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
แมวเอ๋ย
แมวเหมียว
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕
ท่องได้อาขยาน
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔
ตัง้ เอ๋ยตัง้ ไข่
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5
รูจ้ ักอาขยาน
(๑๐ ชัว่ โมง)

วรรณยุกต์ สุขใจ

(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
ฝนตกแดดออก
(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วย รูจ้ กั อาขยาน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การสรุปใจความสาคัญของบทอาขยาน เครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์ ่ ้
การผัน
วรรณยุกต์อักษรกลาง
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๓.1 ป.๑/๓ ป.๑/๕ ป.๒/๓
มฐ ท ๔.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๕.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
เครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์ ่ ้
การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง การอ่านเขียนคาผัน
วรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมสระ -าา - ิ - ี ี - ึ - ื การผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่มีตัวสะกด การเขียนตาม
คาบอก การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การท่องบทอาขยานแมวเหมียว ความไพเราะของบทอาขยานและ
บทร้อยกรองความมีน้าใจและกตัญญูรู้คุณ
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่
๕

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
รู้จักอาขยาน

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
แมวเอย แมวเหมียว
วรรณยุกต์ สุขใจ
ฝนตกแดดออก
ตั้งเอยตั้งไข่
ท่องได้อาขยาน

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนเครื่องหมำยและเสียงวรรณยุกต์ ่ ้

๋ และท่องบทอำขยำน แมวเหมียว

๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอำขยำน แมวเหมียว
 บัตรแสดงรูปวรรณยุกต์
๒.๓ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
๒.๔ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมิ
แบบประเมิ
ำนและเขี
นพฤตินกกำรอ่
รรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียนยน
 ประเมินการอ่
กำรอ่าำน เขีเขียยนน
นผลงานนั
กเรียนกเรียน
 ประเมิ
แบบประเมิ
นผลงำนนั
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
เครื่องหมายวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์
เขียนรูปวรรณยุกต์
นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐๑
ทบทวนเครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์
ทาใบงานที่ ๐๒
ท่องบทอาขยานแมวเหมียว





ประเมินพฤติกอรรมใฝ่
แบบทดสอบก่
นเรียนรู้ใฝ่เรียน
การอ่าากินและเขี
ยน
ประเมินการท
จกรรมใบงาน
ประเมินการท
ผลงานนั
เรียน
ากิจกกรรมใบงาน





ท่องบทอาขยาน แมวเหมียว











แบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรือ่ ง แมวเอ๋ย แมวเหมียว
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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๋

คุณธรรม
๑. ความมี
ใฝ่รู้ใฝ่เรีนย้าใจ
น
๒. การกตั
ญญูรู้คุณ
รับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนพยัญชนะ แล้วครูแนะนาเครื่องหมาย
1. ท่องบทอาขยานได้
วรรณยุกต์และ เสียงวรรณยุกต์จากบัตรคารูปและชื่อวรรณยุกต์ ดังนี้
2. อ่านและเขียนเครื่องหมายวรรณยุกต์และเสียง
- รูปวรรณยุกต์ ่ (ไม้เอก) ้ (ไม้โท) (ไม้ตรี) ๋ (ไม้จัตวา)
วรรณยุกต์ได้
- เสียงวรรณยุกต์ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียง
จัตวา (เสียงสามัญไม่มีรูป)
ทักษะ
- นักเรียนฝึกเขียนรูปวรรณยุกต์ ทีละตัวตามครูบนกระดานดา
๓. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐1 โยงเส้นจับคู่วรรณยุกต์
1. คัดลายมือโดยวางตาแหน่งสระพยัญชนะ
วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
2. ท่องบทอาขยานได้ถูกต้อง
3. เขียนเครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การท่องบทอาขยาน แมวเหมียว
2. เครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์ ่ ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แมวเอ๋ย แมวเหมียว
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ ๐1 โยงเส้นจับคู่วรรณยุกต์
3. ใบงานที่ ๐2 ฝึกเขียนรูปวรรณยุกต์

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอาขยาน แมวเหมียว
๒. บัตรแสดงรูปวรรณยุกต์
3. บทอาขยานแมวเหมียว
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
ขั้นสรุป
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนท่องบทอาขยาน แมวเหมียว พร้อมกันแล้วร่วมกันสรุปข้อคิด ๒. สังเกตการอ่าน เขียน
ที่ได้จากบทอาขยานแมวเหมียว
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แมวเอ๋ย แมวเหมียว
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูนานักเรียนท่องบทอาขยานแมวเหมียว แล้วทบทวนรูปวรรณยุกต์
ชื่อวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์จากบัตรคา จนคล่อง
2. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ ฝึกเขียนรูปวรรณยุกต์

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
วรรณยุกต์ สุขใจ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมคำพยัญชนะอักษรกลำง ทีผ่ ันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
๒. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 บัตรคำรูปวรรณยุกต์ บัตรพยัญชนะ
 แบบฝึกอ่ำนอักษรกลำงประสมสระเสียงยำว
 เพลงวรรณยุกต์ไทย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๓ – ๐๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
ประเมินพฤตินกำรอ่
กรรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียยนน
 แบบประเมิ
ำนและเขี
ประเมินการอ่
านและเขีกเรี
ยนยน
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
 แบบสั
ประเมิงนเกตพฤติ
ผลงานนักกรรมนั
เรียนกเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ร้องเพลงวรรณยุกต์ไทย










อ่านแจกลูกและผันวรรณยุกต์
คิดคาที่ประสมสระอูกับวรรณยุกต์และฝึกอ่านแบบฝึก
ทาใบงานที่ ๐๔ – ๐๕

เรียนรู้เรื่องตาแหน่งและการออกเสียงวรรณยุกต์
ฝึกอ่านแจกลูกและผันวรรณยุกต์
ทาใบงานที๐3
่




ร้องเพลงวรรณยุกต์ไทย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรือ่ ง วรรณยุกต์สขุ ใจ
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. อ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้
2. อ่านเขียนคาที่ผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรกลางได้คล่องแคล่ว

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. รู้และเข้าใจการผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรกลาง
2. รู้และเข้าใจการอ่านประสมคาพยัญชนะ
อักษรกลางที่ผันด้วยวรรณยุกต์

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
2. การอ่านเขียนประสมคาพยัญชนะอักษรกลาง
ที่ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ ้
ขั้นสอน
๒. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นสั ง เกตรู ป และชื่ อ ของวรรณยุ ก ต์ ใ นบั ต รค าและ
พยั ญ ชนะ ครู ติ ด บั ต รค าบนกระดานเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสั ง เกตการวาง
ตาแหน่งของวรรณยุกต์ ซึ่งต้องวางไว้ข้างบนพยัญชนะต้น วรรณยุกต์ทา
ให้คามีเสียงและความหมายที่แตกต่างกัน เช่น กา ก่า ก้า กา กา
๓. นักเรียนอ่านแบบฝึกอ่านแจกลูกและผันวรรณยุกต์อักษรกลางตาม
ครู เช่น กอ – อา – กา กา เอก ก่า กา โท ก้า กา ตรี กา กา
จัตวา กา อ่านว่า กา ก่า ก้า กา กา (เปลี่ยนพยัญชนะต้น อักษร
กลางฝึกจนคล่อง)
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐3 ผันวรรณยุกต์และอ่านคา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วรรณยุกต์ สุขใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. นักเรียนและครูร่วมร้องเพลงวรรณยุกต์ไทยแล้วทบทวนรูปเสียง
วรรณยุกต์ และพยัญชนะอักษรกลาง ๙ ตัว

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ ๐3 ผันวรรณยุกต์และอ่านคา
2. ใบงานที่ ๐4 เขียนคาประสมสระอีและ
สระอูและผันวรรณยุกต์
3. ใบงานที่ ๐5 เขียนคาประสมสระอา อี อู
และผันวรรณยุกต์

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.บัตรคารูปวรรณยุกต์ บัตรพยัญชนะ
๒. แบบฝึกอ่านอักษรกลางประสม
สระเสียงยาว
๓. เพลงวรรณยุกต์ไทย.
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียน ร้องเพลงวรรณยุกต์ไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง วรรณยุกต์ สุขใจ
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูทบทวนการอ่านแจกลูกและผันวรรณยุกต์อักษรกลางกับสระอา อี อู
2. ครูเขียนคาว่า ปู่ บนกระดาน ให้นักเรียนสังเกต และบอก
ส่วนประกอบของคาว่ามีพยัญชนะต้นใด สระอะไร และรูปเสียง
วรรณยุกต์ใด และช่วยกันคิดคาที่ประสมสระอูกับรูวรรณยุกต์ ่ ้
และฝึกอ่าน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐4 เขียนคาประสมสระอีและสระอูและผั น
วรรณยุกต์ และใบงานที่ ๐5 เขียนคาประสมสระอา อี อู และผั น
วรรณยุกต์
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
ฝนตกแดดออก
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลำง ที่ประสมสระอำ สระอี สระอู สระอือ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนกำรผันวรรณยุกต์อักษรกลำงไม่มีตัวสะกด ที่ประสมสระอำ อี อู
 บัตรคำผันวรรณยุกต์สระอือ
 แถบประโยคกำรผันวรรณยุกต์
 เกมกระซิบข้ำงหู
 หนังสือวรรณคดีลำนำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๖ – ๑๐
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
นพฤตินกกำรอ่
รรมความรั
บผิยดนชอบ
แบบประเมิ
ำนและเขี
 ประเมิ
การอ่านและเขี
กเรียนยน
 ประเมินผลงำนนั
ผลงานนักเรียน
 ประเมินผลงำนนั
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

เล่นเกม “กระซิบข้างหู”



ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน









ฝึกอ่านการผันอักษรกลางประสม สระ–า, -ี, -ู - ือ
อ่านแถบประโยคการผันวรรณยุกต์
ทาใบงานที่ ๐๘- 10

อ่านผันอักษรกลาง ๕ เสียง
อ่านคาผันวรรณยุกต์จากแบบฝึกอ่าน
ทาใบงานที่ ๐๖ - ๐7





ท่องบทอาขยานฝนตกแดดออก



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรือ่ ง ฝนตกแดดออก
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความมีน้าใจ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แบบฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
ไม่มีตัวสะกด ที่ประสมสระอา อี อู
๒. บัตรคาผันวรรณยุกต์สระอือ
๓. แถบประโยคการผันวรรณยุกต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. เกมกระซิบข้างหู
ขั้นสอน
ความรู้
๒. ครูทบทวนการอ่านผันอักษรกลาง 5 เสียงโดยครูบอกคา เช่น ออ – ๕. หนังสือวรรณคดีลานา
อา – อา นักเรียนผันเสียง อา อ่า อ้า อ๊า อ๋า และฝึกผันอักษรกลางกับสระ
1. รู้และเข้าใจการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรกลาง
– า สระ –ู สระ – ี คาอื่น ๆ จนคล่องและทบทวนการอ่านเขียน สระ –อื
จากบัตรคาและฝึกอ่านคาที่ผันอักษรกลางกับสระอือ เช่น ดือ อ่านว่า ภาระงาน/ชิน้ งาน
2. รู้และเข้าใจการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรกลางที่ประสมสระอา สระอี สระอู สระอือ ดอ – อือ – ดือ / ดือ ไม้เอก ดื่อ / ดือ ไม้โท ดื้อ / ดือ ไม้ตรี ดื๊อ / ดือ 1. ใบงานที่ ๐6 เขียนคาประสมสระอือ และ
ไม้จัตวา ดื๋อ
ผันวรรณยุกต์
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐6 เขียนคาประสมสระอือ ผันวรรณยุกต์
2. ใบงานที่ ๐7 อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์
ทักษะ
3. ใบงานที่ ๐8 โยงเส้นจับคู่คากับภาพ
1. อ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้คล่อง และใบงานที่ ๐7 อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์
๔. ใบงานที่ ๐๙ อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์
2. อ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
๕. ใบงานที่ ๑๐ ค้นหาคา
ที่ประสมสระอา สระอี สระอู สระอือ ได้ถูกต้อง
3. เขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
2. การอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
ที่ประสมสระอา สระอี สระอู สระอือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ฝนตกแดดออก
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. ครู น านั ก เรี ย นนั ก เรี ย นท่ อ งบทอาขยานฝนตกแดดออก (หนั ง สื อ
วรรณคดีลานา) และร่วมกันสรุปใจความสาคัญ
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เครื่องมือประเมิน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐8 โยงเส้นจับคู่คากับภาพ
ใบงานที่ ๐9 อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์ และใบงานที่ 10 ค้นหาคา ๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
ทาเป็นการบ้าน
๓. แบบบันทึกคะแนน
ขั้นสรุป
4. นักเรียนเล่นเกม “กระซิบข้างหู” แล้วร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จาก เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
การเล่นเกม
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ฝนตกแดดออก
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูทบทวนการอ่านผันอักษรกลางประสมสระ –า, -ี, -ู , - ือ จาก
แบบฝึกอ่าน ครู ให้นักเรียนคิดคาอื่นแล้วฝึกอ่าน
๒. นักเรียนอ่านแถบประโยคการผันวรรณยุกต์และ ฝึกแต่งประโยคจาก
คาที่อ่าน
กู กู่ กู้ กู๊ กู๋
อากู๋ ไป กู้ เรือ
จา จ่า จ้า จ๊า จ๋า
หนูจ๋า ลุง จ่า มา
ตือ ตื่อ ตื้อ ตื๊อ ตื๋อ
ตาจือ แก ตื่อ ตื้อ ในหัว

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
ตั้งเอ๋ยตัง้ ไข่
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนคำผันวรรณยุกต์อักษรกลำงที่ประสมสระ –ะ -ำ - -ี - - อื -ุ -ู
๒. ข้อเสนอแนะเพ่มเตมในกำรนำไปใช้
๒.๑ ขอบเขตเน้อหำ
กำรจัดทำหนังสอเล่มเล็ก เป็นกำรฝึกนักเรียนให้สร้ำงหนังสอหรอทำสมุดภำพคำผันอักษรกลำง
ไม่มีตัวสะกดเพ่อสะดวกในกำรนำไปใช้
กำรจัดกจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ กำรเตรียมส่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอำขยำน แมวเหมียว
 กระดำษเอ 4 สีไม้ สีเทียน สีเมจก
 หนังสอวรรณคดีลำนำ
๒.๓ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๑
๒.๔ กำรวัดและประเมนผล
 ประเมิ
ประเมนนพฤต
พฤติกกรรมควำมรั
รรมความรับบผิผดดชอบ
ชอบ
นการอ่นผลงำนนั
าน เขียนกเรียน
 ประเมิ
แบบประเม
 ประเมิ
แบบประเม
นผลงำนน
นผลงานนั
กเรียั นกเรียน

39
6102133L01.indd 39

6/25/18 10:40 AM

40

6102133L01.indd 40

6/25/18 10:40 AM

การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมความรั
รรมความรับบผิผิดดชอบ
ชอบ
ประเมินผลงานนั
การอ่านกเขีเรียยน
ประเมินผลงานนักกเรียนน






นาเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก










ทบทวนบทอาขยานแมวเหมียวและบทอาขยานตั้งเอ๋ยตั้งไข่
นักเรียนจัดทาผลงานหนังสือเล่มเล็ก
ทาใบงานที่ ๑๑

อ่านบทอาขยานแมวเหมียว
เขียนคา
หาคาที่มี ร ล ควบกล้า คาที่มี ห นา อ นา ย




บทอาขยาน ตั้งเอ๋ยตั้งไข่



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรือ่ ง ตั้งเอ๋ยตัง้ ไข่
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาาปีปที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. ความมีน้าใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรื่อง ตั้งเอ๋ยตัง้ ไข่
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
1. การอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมสระ ขั้นนา
–ะ -า -ิ -ี -ึ - อื -ุ -ู
๑. นักเรียนทบทวนการท่องบทอาขยานฝนตกแดดแออก
2. การเขียนคาผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสม ขั้นสอน
สระ –ะ -า -ิ -ี -ึ - อื -ุ -ู
๒. ครูอธิบายอ่านบทอาขยานแมวเหมียว แล้วกันร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
ความสาคัญของบทอาขยานโดยครูแนะนาการอ่านคาอาขยาน (อา-ขะจุดประสงค์การเรียนรู้
หยาน, อา-ขะ-ยาน) ซึ่งอ่านได้ ๒ แบบ และให้นักเรียนช่วยกันตอบ
คาถามดังนี้
ความรู้
 บทอาขยาน คือ อะไร (บทอาขยานคือบทท่องจาที่มีคาคล้อง
1. เข้าใจการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่
จอง ทาให้จดจาง่ายและให้คติสอนใจ) ทาไมต้องท่องบทอาขยาน (ทาให้
ประสมสระ
2. เข้าใจการเขียนคาผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ ซาบซึ้งในความไพเราะของภาษาไทยและได้ข้อคิดจากบทอาขยาน)
ครูอ่านบทอาขยาน “แมวเหมียว” ทีละวรรคและให้นักเรียนอ่านตาม
ประสมสระ
จากนั้นฝึกท่องบทอาขยาน และให้นักเรียนฝึกสังเกตคาที่มี ร ล
ควบกล้า คาที่มี ห นา และ อ นา
ทักษะ
1.อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมสระ
๓. นักเรียนเขียนคาลงสมุดสะสมคาครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ฝึก
ได้คล่อง
อ่านพร้อมกัน
2.เขียนคาผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่ประสมสระ
ได้ถูกต้อง
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. บันทึกคาในสมุดสะสมคา
2. หนังสือเล่มเล็ก
3. ใบงานที่ 11 คัดลายมือแมวเหมียว

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอาขยาน แมวเหมียว
๒. กระดาษเอ 4 สีไม้ สีเทียน สีเมจิก
3. เพลง อ นา ย
๔. หนังสือวรรณคดีลานา
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
๕. นักเรียนนาเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก และทบทวนการท่อง
บทอาขยาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ตั้งเอ๋ยตัง้ ไข่
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูนาท่องบทอาขยานตั้งเอ๋ยตั้งไข่ (หนังสือวรรณคดีลานา) นักเรียน
ฝึกท่องแล้วร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ของบทอาขยาน
๒. ครูอธิบายวิธีการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก หรือสมุดภาพ จากคา
ผันอักษรกลางไม่มีตัวสะกด และค้นหาคาจากบทอาขยาน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจจัดทาผลงานหนังสือเล่มเล็ก
๔. นักเรียนทาใบงานที่ 11 คัดลายมือแมวเหมียว เป็นการบ้าน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
ท่องได้อำขยำน
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรผันวรรณยุกต์อักษรกลำงไม่มีตัวสะกดและบทอำขยำน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอำขยำน แมวเหมียว
 สีไม้ สีเทียน สีเมจิก
 หนังสือวรรณคดีลำนำชั้น ป. 1
 แบบประเมินกำรท่องบทอำขยำน
 บัตรคำอักษรนำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๒ – ๑๓
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
ประเมินพฤตินกกำรอ่
รรมความรั
บผิยดนชอบ
 แบบประเมิ
ำนและเขี
ประเมิงนเกตพฤติ
การอ่านกรรมนั
เขียน กเรียน
 แบบสั
ประเมินผลงานนั
กเรียกนเรียน
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
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การวัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ทาแบบทดสอบหลังเรียน



ประเมินพฤติกรรมนั
รรมนักกเรีเรียยนนความรับผิดชอบ
 ประเมินการท
งเรียน
การอ่าแบบทดสอบหลั
าน เขียน
 ประเมินการท
าแบบทดสอบหลั
งเรียน
ผลงานนั
กเรียน







บทอาขยาน บทหลักและบทรอง
ทาใบงานที่ ๑๓

สรุปข้อคิดจากบทอาขยานแมวเหมียว
ทาใบงานที่ ๑๒
อ่าน เขียนคาที่ใช้สระ ไ- และสระ ใ-- ในบทอาขยานแมวเหมียว





ท่องบทอาขยานแมวเหมียว



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรือ่ ง ท่องได้อาขยาน
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รูจ้ ักอาขยาน
เรื่อง ท่องได้อาขยาน
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
1. บทอาขยานแมวเหมียว ฝนตกแดดออก
ขั้นนา
๑. บทอาขยาน แมวเหมียว
และ ตั้งเอ๋ยตั้งไข่
1. นักเรียนทบทวนท่องบทอาขยาน แมวเหมียว ฝนตกแดดออก และ ๒. สีไม้ สีเทียน สีเมจิก
๓. หนังสือวรรณคดีลานา
ตั้งเอ๋ยตั้งไข่
๔. แบบประเมินการท่องบทอาขยาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. ครูให้นักเรียนอธิบายความหมายและสรุปข้อคิดจากบทอาขยานแมว
1. อ่านและเขียนเครื่องหมายและเสียงวรรณยุกต์ได้ เหมีย ว นั กเรี ย นสั ง เกต รู ป วรรณยุ กต์ ใ นบทอาขยานแมวเหมี ย วมี รู ป ภาระงาน/ชิน้ งาน
2. อ่านและเขียน ผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่มี
วรรณยุกต์ตัวใดบ้าง ( ่ ้ ๋ ) และคาที่ใช้สระไอไม้มลาย สระไอ
1. ใบงานที่ 12 เขียนตามคาบอก
ตัวสะกดได้
ไม้ม้วน ในบทอาขยานเพิ่มเติม
2. ใบงานที่ 13 วาดภาพ
3. อ่านบทอาขยานได้
๓. ครูให้นักเรียนเขียนตามคาบอก ในใบงานที่ 12 ครูตรวจสอบความ 3. แบบทดสอบหลังเรียน
ถูกต้อง
ทักษะ
๔. นักเรียนเขียนคาที่ที่ใช้สระไอไม้มลายและสระใอไม้ม้วนในบทอาขยาน การประเมิน
แมวเหมียว ลงสมุดงานเป็นการบ้าน
1. ผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่มีตัวสะกดได้
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
2. ท่องบทอาขยานได้
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้จักอาขยาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
4. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูเฉลยแบบทดสอบและแจ้ง
คะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ท่องได้อาขยาน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียนต้องท่องมี 2 บท คือ บทหลัก
และบทรอง บทหลัก คือแมวเหมียว ส่วนบทรอง คือ ฝนตกแดดออก
และให้นักเรียนดูหนังสือเรียนวรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้า 31 และฝึกอ่านตามครูจากนั้นให้นักเรียนฝึกท่อง
๒. นักเรียนจับคู่ท่องบทอาขยาน และเปลี่ยนกันประเมินผลการท่อง
ในแบบบันทึกคะแนน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 13 วาดภาพ

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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★

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รู้จักอาขยาน

ท ๕/ผ.๑
 ท 5/ผ.1

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. อาขยาน อ่านว่า อย่างไร
ก. อา – ขะ – หยาน
ข. อา – ขะ – ยาน

ค. ถูกทุกข้อ

๒. การท่องจาบทอาขยานท่องเพื่ออะไร
ก. เพื่อสอบ
ข. เพื่ออ่านสนุก
ค. เพื่อจา นาไปใช้ประโยชน์
๓. ข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานแมวเหมียวคืออะไร
ก. ความขยัน
ข. ความรัก

ค. ความกตัญญู

๔. การผันวรรณยุกต์อักษรกลางประสมสระเสียงยาวผันได้กี่เสียง
ก. 3 เสียง
ข. 4 เสียง
ค. 5 เสียง
๕. พยัญชนะข้อใดประสมสระเสียงยาวแล้วผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 เสียง
ก. ว ป อ
ข. บ ป อ
ค. จ ป ร
๖. เสียงวรรณยุกต์ใดไม่มีรูปวรรณยุกต์ในการผันอักษรกลาง
ก. เสียงสามัญ
ข. เสียงเอก
ค. เสียงจัตวา
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★

๗. มีอะไรอยู่ใต้
ก. ตู

ควรเติมคาใดจึงถูกต้อง
ข. ตู่

๘. ข้อใดผันวรรณยุกต์อักษรกลางทั้งหมด
ก. ป้าจ๋า อากู๋
ข. เต่านา ปูม้า



ท ๕/ผ.๑

ท 5/ผ.1

ค. ตู้

ค. ปู่ย่า ตาชู

๙. “นักเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน ทันใดนั้นเพื่อนสะดุดก้อนหิน
หกล้ม” นักเรียนควรทาอย่างไรก่อน
ก. ร้องไห้ดัง ๆ
ข. พาเพื่อนไปหาครู
ค. นาเพื่อนไปพยาบาล

๑๐.

จะฟังอะไร ตั้งใจให้มั่น
มองผู้พูดนั้น บอกกันเรื่องใด

บทร้อยกรองขั้นต้นกล่าวถึงเรื่องใด
ก. มารยาทในการจา
ข. มารยาทในการพูด ค. มารยาทในการฟัง
…………………………………………………….
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★

ทบทวนพยัญชนะ

ก
ฆ
ซ
ฐ
ต
บ
ฟ
ล
ห

ข
ง
ฌ
ฑ
ถ
ป
ภ
ว
ฬ

ฃ
จ
ญ
ฒ
ท
ผ
ม
ศ
อ

ค
ฉ
ฎ
ณ
ธ
ฝ
ย
ษ
ฮ

ท 5/ผ.1

ท ๕/ผ.๑

ฅ
ช
ฏ
ด
น
พ
ร
ส
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★

ท ๕/ผ.๑
ท 5/ผ.1


บัตรแสดงรูปและชือ่ วรรณยุกต์

่

้

รูปวรรณยุกต์เอก

รูปวรรณยุกต์โท

(ไม้เอก)

(ไม้โท)

รูปวรรณยุกต์ตรี

รูปวรรณยุกต์จตั วา

(ไม้ตรี)

(ไม้จตั วา)

๋

เสียงวรรณยุกต์ มี ๕ เสียง
เสียงสามัญ
เสียงเอก
เสียงโท
เสียงตรี
เสียงจัตวา
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★

ท
๕/ผ.๑-๐๑
ท 5/ผ.1-01

ใบงานที่ ๐๑
โยงเส้นจับคูว่ รรณยุกต์
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูห่ ารูปวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง

ไม้จัตวา

่

๋

้

ไม่มีรูป

ไม้ตรี
ไม้เอก
ไม้โท
สามัญ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๕/ผ.๑-๐๒
๕/ผ.๑
ท 5/ผ.1-02


ใบงานที่ ๐๒
เขียนรูปวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง ฝึกเขียนรูปวรรณยุกต์

่ ่่่่่่่่
้ ้้้้้้้้
้้้้้้้้้้้้้้้้้้

้้้้้้้้้้้้้้้้้้
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกอ่าน

★

ท
๕/ผ.๑
๕/ผ.๒

ท 5/ผ.๒

บัตรคา สระอา

กา

ตา

อา

ก่า

ต่า

อ่า

ก้า

ต้า

อ้า

กา

ตา

อา

ก๋า

ต๋า

อ๋า
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★

ท 5/ผ.๒
ท ๕/ผ.๒

แบบฝึกอ่าน

ตา ป้า ป๊า อา
ตา ตา ต่า ต้า ตา ต๋า
ปา ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า
อา อา อ่า อ้า อา อ๋า
ตา

ป้า

ป๊า

อา

56
6102133L01.indd 56

6/25/18 10:44 AM

★

แบบฝึกอ่าน

ท 5/ผ.๒
ท ๕/ผ.๒

การผันวรรณยุกต์ อักษรกลางประสมสระเสียงยาว
ตัวอย่าง กา ก่า ก้า กา ก๋า
อ่านสะกดคา กอ อา กา / กา เอก ก่า/กา โท ก้า / กา ตรี กา /
กา จัตวา ก๋า

อ่านแจกลูก กา ก่า ก้า กา ก๋า

คา

เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก

โท

ตรี

จัตวา

กา

กา

ก่า

ก้า

กา

ก๋า

ดา

ดา

ด่า

ด้า

ดา

ด๋า

ปา

ปา

ป่า

ป้า

ป๊า

ป๋า

จา

จา

จ่า

จ้า

จา

จ๋า

บา

บา

บ่า

บ้า

บา

บ๋า

อา

อา

อ่า

อ้า

อา

อ๋า

ตา

ตา

ต่า

ต้า

ตา

ต๋า
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★

ใบงานที่ ๐๓

ท 5/ผ.๒-03
ท ๕/ผ.๒-๐๓

ผันวรรณยุกต์และอ่านคา
คาชีแ้ จง เขียนรูปวรรณยุกต์ในคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและฝึกอ่าน

คา
กา
ดา
ปา
จา
บา
อา
ตา

เสียงวรรณยุกต์
สามัญ เอก
กา
ดา
ปา
จา
บา
อา
ตา

ก่า
ด่า
ป่า
จ่า
บ่า
อ่า
ต่า

อ่านถูกต้อง .......................... คา

โท

ตรี

จัตวา

ก้า
ด้า
ป้า
จ้า
บ้า
อ้า
ต้า

กา
ดา
ป๊า
จา
บา
อา
ตา

ก๋า
ด๋า
ป๋า
จ๋า
บ๋า
อ๋า
ต๋า

อ่านไม่ถกู ต้อง ........................... คา

ชือ่ ................................สกุล................................ชัน้ ...............เลขที.่ ..........
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★

แบบฝึกอ่าน



ท ๕/ผ.๒

ท 5/ผ.๒

คาชีแ้ จง ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์คาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง

คา

เสียงวรรณยุกต์
สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

กา

กา

ก่า

ก้า

กา

ก๋า

ดา

ดา

ด่า

ด้า

ดา

ด๋า

ปี

ปี

ปี่

ปี้

ปี๊

ปี๋

ตี

ตี

ตี่

ตี้

ตี๊

ตี๋

บู

บู

บู่

บู้

บู

บู๋

จู

จู

จู่

จู้

จู

จู๋
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★

คาชีแ้ จง
คาชีแ้ จง

ใบงานที่ ๐๔
่ ๐๔–ู และผันวรรณยุกต์
เขียนคาประสม สระใบงานที
- และสระ
เขียนคาประสม สระ - ี และสระ –ู และผันวรรณยุกต์

ท 5/ผ.๒-04

ท ๕/ผ.๒-๐๔
 ท 5/ผ.๒-04

เขียนคาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางประสม สระ - และสระ –ู
นคาพยักญต์ชนะต้
ผัเขีนยวรรณยุ
และฝึกนอ่ทีา่เป็นนอักษรกลางประสม สระ - ี และสระ –ู
ผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน

เสียงวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์
คา
คา สามัญ เอก โท ตรี
สามัญ เอก โท ตรี
กี
กี
กี่
กี้
กี๊
กี
กี
กี่
กี้
กี๊
ดี
ดี
ดี่
ดี้
ดี๊
ดี
ดี
ดี่
ดี้
ดี๊
ปี
ปี
ปี่
ปี้
ปี๊
ปี
ปี
ปี่
ปี้
ปี๊
จู
จู
จู่
จู้
จู
จู
จู
จู่
จู้
จู
บู
บู
บู่
บู้
บู
บู
บู
บู่
บู้
บู
อู
อู
อู่
อู้
อู
อู
อู
อู่
อู้
อู
ตู
ตู
ตู่
ตู้
ตู
ตู
ตู
ตู่
ตู้
ตู

จัตวา
จัตวา
กี๋
กี๋
ดี๋
ดี๋
ปี๋
ปี๋
จู๋
จู๋
บู๋
บู๋
อู๋
อู๋
ตู๋
ตู๋

ชือ่ ................................สกุล................................ชัน้ ...............เลขที.่ ..........
ชือ่ ................................สกุล................................ชัน้ ...............เลขที.่ ..........
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★

ท 5/ผ.๒-05
ท ๕/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕
เขียนคาประสม สระ -า สระ - ี สระ -ู และผันวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง เขียนคาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางประสม สระ -า สระ - ี สระ -ู
ผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน

เสียงวรรณยุกต์
คา
สามัญ ่
้
ดา ดา ด่า ด้า ดา
ปา ปา ป่า ป้า ป๊า
กี
กี
กี่
กี้
กี๊
อี
อี
อี่
อี้
อี๊
จี
จี
จี่
จี้
จี๊
บู
บู
บู่
บู้
บู
ตู
ตู
ตู่
ตู้
ตู

๋
ด๋า
ป๋า
กี๋
อี๋
จี๋
บู๋
ตู๋

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกอ่าน

★

ท ๕/ผ.๓ท 5/ผ.๓

บัตรคา สระอือ

จือ

ดือ

ตือ

จื่อ

ดื่อ

ตื่อ

จื้อ

ดื้อ

ตื้อ

จื๊อ

ดื๊อ

ตื๊อ

จื๋อ

ดื๋อ

ตื๋อ
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★

แบบฝึกอ่าน

ท 5/ผ.๓

ท ๕/ผ.๓

แถบประโยค

จือ จื่อ จื้อ จื๊อ จื๋อ
ตาจือ ปะ

อากู๋

กู

กู

อากู๋

กู่

กู้

กู๋

ไป กู้

จา จ่า จ้า จา จ๋า
ป้าจ๋า จ่า มา จ้า
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ใบงานที่ ๐๖
ใบงานที
๐๖ นวรรณยุกต์
เขียนคาประสมสระ
- อื ่ และผั

ท 5/ผ.๓-06

ท ๕/ผ.๓-๐๖
ท 5/ผ.๓-06


เขียนคาประสมสระ - อื และผันวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง เขียนคาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลาง ผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน
คาชีแ้ จง เขียนคาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลาง ผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน

คา
คา
กือ
กือ
จือ
จือ
บือ
บือ
ปือ
ปือ
ดือ
ดือ
ตือ
ตือ
อือ
อือ

เสียงวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์
สามัญ ่
้
สามัญ ่
้
กือ กื่อ กื้อ กื๊อ
กือ กื่อ กื้อ กื๊อ
จือ จื่อ จื้อ จื๊อ
จือ จื่อ จื้อ จื๊อ
บือ บื่อ บื้อ บื๊อ
บือ บื่อ บื้อ บื๊อ
ปือ ปื่อ ปื้อ ปื๊อ
ปือ ปื่อ ปื้อ ปื๊อ
ดือ ดื่อ ดื้อ ดื๊อ
ดือ ดื่อ ดื้อ ดื๊อ
ตือ ตื่อ ตื้อ ตื๊อ
ตือ ตื่อ ตื้อ ตื๊อ
อือ อื่อ อื้อ อื๊อ
อือ อื่อ อื้อ อื๊อ

๋

๋
กื๋อ
กื๋อ
จื๋อ
จื๋อ
บื๋อ
บื๋อ
ปื๋อ
ปื๋อ
ดื๋อ
ดื๋อ
ตื๋อ
ตื๋อ
อื๋อ
อื๋อ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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 ท 5/ผ.๓-07
ท ๕/ผ.๓-๐๗

ใบงานที่ ๐๗
อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง อ่านเขียนคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์
๑. เขียนคาผันวรรณยุกต์ในคาต่อไปนี้ให้ครบ ๕ เสียง แล้วฝึกอ่านแจกลูก

ปา
ปี
ปู
ปือ
๒. เขียนคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ประสมสระต่อไปนี้ แล้วผันวรรณยุกต์

-า
-ี
-ู
-ื อ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.๓-08

ท ๕/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐8
โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพ
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพให้ถูกต้อง

ระกา
อีกา
ตีห้า
อาตี๋
ตู้ยา
บ้าจี้
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 5/ผ.๓-09

ท ๕/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
อ่านเขียนคาผันวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง เลือกคาผันวรรณยุกต์ในวงเล็บ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วฝึกอ่าน

๑. ตาอี่ ดู อี

(กา ก่า ก้า กา ก๋า)

๒. ตาอี่ ดู กิ้ง

(กา ก่า ก้า กา ก๋า)

๓. อากู๋ สี ซอ

(อู อู่ อู้ อู อู๋)

๔. อากู๋ ปะ ตาอี่ ดู อี
(กา ก่า ก้า กา ก๋า)

ดู กิ้ง

๕. ป้าจือ หา ไม้ไผ่

ใน

(ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า)

๖. อากู๋ ปะ ป้าจือ หา ไม้ไผ่ ใน

(ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า)

๗. ไม้ไผ่

มี ใน ป่า (ดี ดี่ ดี้ ดี๊ ดี๋)

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 5/ผ.๓-10

ท ๕/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ 1๐
ค้นหาคา
คาชีแ้ จง ค้นหาคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ประสมสระ –ื อ จากหนังสือเรียน
ภาษาไทย จานวน ๑๐ คา
ค้นหาคาจากหนังสือ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

บทอาขยาน แมวเหมียว

ท ๕/ผ.๔
 ท 5/ผ.๔

แมว เอ๋ย แมว เหมียว
รูปร่าง ประเปรียว เป็น นักหนา
ร้อง เรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยว ก็ มา
เคล้าแข้ง เคล้าขา น่า เอ็นดู
รู้จัก เอา รัก เข้า ต่อตั้ง
ค่า ค่า ซ้า นั่ง ระวัง หนู
ควร นับ ว่า มัน กตัญญู
พอ ดู อย่าง ไว้ ใส่ ใจ เอย
นายทัด เปรียญ แต่ง
(บทอาขยาน บทหลัก)

69
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ท 5/ผ.๔

ท ๕/ผ.๔

คาควบกล้า ร ล
ในบทอาขยานและเพิม่ เติม

เคล้า
เคล้าแข้ง เคล้าขา
เคล้าเคลีย
ประ
ประเปรียว ประแป้ง
ประสีประสา ประนีประนอม
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ท 5/ผ.๔

ท ๕/ผ.๔

คาทีม่ ี ห นา อ นา
ในบทอาขยานและเพิม่ เติม

เหมียว เหนียว เหลียว
หนา หมา หลา
หนู หมู หรู
อย่าง อย่า

อยาก อยู่
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ท 5/ผ.๔-11

ท ๕/ผ.๔-๑๑

ใบงานที่ ๑๑
คัดลายมือ แมวเหมียว
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

แมว เอ๋ย แมว เหมียว
รูปร่าง ประเปรียว เป็น นักหนา
ร้อง เรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยว ก็ มา
เคล้าแข้ง เคล้าขา น่า เอ็นดู
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★

ท 5/ผ.๔-11
ท ๕/ผ.๔-๑๑

รู้จัก เอา รัก เข้า ต่อตั้ง
ค่า ค่า ซ้า นั่ง ระวัง หนู
ควร นับ ว่า มัน กตัญญู
พอ ดู อย่าง ไว้ ใส่ ใจ เอย

นายทัด เปรียญ แต่ง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ท ๕/ผ.๕ท 5/ผ.๕


คาทีใ่ ช้สระ ไ- (ไม้มลาย)
ในบทอาขยานและเพิ่มเติม

ไว้
ไว ไว่ ไว้
ไวไว ไวไฟ ไว้ใจ
ไก่
ไก ไก่ ไก้ ไก ไก๋
ไข่ไก่ ไก่ไข่
ไถ
ไถ ไถ่ ไถ้
ไถนา ค่าไถ่
74
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แบบฝึกอ่าน

ท 5/ผ.๕

ท ๕/ผ.๕

คาที่ใช้สระ ใในบทอาขยาน และคา ใ - เพิ่มเติม

ใส่
ใส่

ใส้

ใส

ใจใส ใส่ใจ
ใจ
ใจ ใจ่ ใจ้ ใจ ใจ๋
ดีใจ

ใจดี

มีใจ

ใน
ใน

ใน่

ใน้

ในใจ ในนา
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ท 5/ผ.๕-12

ท ๕/ผ.๕-๑๒

ใบงานที่ 1๒
การเขียนตามคาบอก
คาชีแ้ จง เขียนตามคาบอก ๑๐ คา ฟังคาบอกจากครู คาละ ๒ ครั้ง จึงลงมือเขียน
เขียนเสร็จให้วางดินสอรอฟังคาใหม่ต่อไป

ได้คะแนน.....................คะแนน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ท 5/ผ.๕-13

ท ๕/ผ.๕-๑๓

ใบงานที่ 13
วาดภาพ
คาชีแ้ จง วาดภาพแมวเหมียวท่าทางต่างๆ ตามเส้นประระบายสีให้สวยงาม
และคัดคาตามที่กาหนด

คัดลายมือ ดูแมว ขาแมว ตาแมว แมวเหมียว

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

แบบประเมินการท่องบทอาขยาน

ท ๕/ผ.๕
 ท 5/ผ.๕

คาชีแ้ จง ให้ผู้ประเมินการอ่านบทอาขยานใส่ระดับคะแนนตามเกณฑ์
การประเมินผล
รายการประเมิน

ผู้ประเมิน
ตนเอง เพือ่ น

ผู้ปกครอง ครู

รวม

ระดับ

ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
เว้นวรรคตอนถูกต้อง
น้าเสียงทานองไพเราะ

สรุปผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ท ๕/ผ.๕
 ท 5/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 รู้จักอาขยาน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. พยัญชนะข้อใดประสมสระเสียงยาวแล้วผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 เสียง
ก. ว ป อ
ข. บ ป อ
ค. จ ป ร
2.

จะฟังอะไร ตั้งใจให้มั่น
มองผูพ้ ูดนั้น บอกกันเรือ่ งใด
บทร้อยกรองข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด
ก. มารยาทในการจา ข. มารยาทในการพูด

3. อาขยาน อ่านว่า อย่างไร
ก. อา-ขะ-หยาน
ข. อา-ขะ-ยาน

ค. มารยาทในการฟัง

ค. ถูกทุกข้อ

4. การผันวรรณยุกต์อกั ษรกลางประสมสระเสียงยาวผันได้กี่เสียง
ก. 3 เสียง
ข. 4 เสียง
ค. 5 เสียง
5. ข้อใดผันวรรณยุกต์อักษรกลางทั้งหมด
ก. ป้าจ๋า อากู๋
ข. เต่านา ปูม้า

ค. ปู่ย่า ตาชู

6. การท่องจาบทอาขยานท่องเพือ่ อะไร
ก. เพื่อชอบ
ข. เพื่ออ่านสนุก

ค. เพือ่ จา นาไปใช้ประโยชน์
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★

7. ข้อคิดทีไ่ ด้จากบทอาขยานแมวเหมียวคืออะไร
ก. ความขยัน
ข. ความรัก


ท ๕/ผ.๕ท 5/ผ.๕

ค. ความกตัญญู

8. เสียงวรรณยุกต์ใดไม่มีรูปวรรณยุกต์ในการผันอักษรกลาง
ก. เสียงสามัญ
ข. เสียงเอก
ค. เสียงจัตวา
9. มีอะไรอยู่ใต้
ก. ตู

ควรเติมคาใดจึงถูกต้อง
ข. ตู่

ค. ตู้

10. “นักเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน ทันใดนั้นเพื่อนสะดุดก้อนหินหกล้ม”
นักเรียนควรทาอย่างไรก่อน
ก. ร้องไห้ดังๆ
ข. พาเพือ่ นไปหาครู
ค. นาเพือ่ นไปพยาบาล
………………………………………………………..
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★

5/ผ.1
ทท๕/ผ.๑

บทอำขยำน แมวเหมียว
แมว เอ๋ย แมว เหมียว
รูปร่ำง ประเปรียว เป็น นักหนำ
ร้อง เรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยว ก็ มำ
เคล้ำแข้ง เคล้ำขำ น่ำ เอ็นดู
รู้จัก เอำ รัก เข้ำ ต่อตั้ง
ค่ำ ค่ำ ซ้ำ นั่ง ระวัง หนู
ควร นับ ว่ำ มัน กตัญญู
พอ ดู อย่ำง ไว้ ใส่ ใจ เอย
นำยทัด เปรียญ แต่ง
(บทอำขยำน บทหลัก)
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ท 5/ผ.๒
ท ๕/ผ.๒

เพลงวรรณยุกต์ไทย
ทำนองเพลงช้ำง

หนู หนู จ๋ำ หนูจงโปรดจำไว้วำ่
เสียงวรรณยุกต์ไทยนัน่ หนำ
เรำแบ่งออกเป็น ห้ำ เสียง
สำมัญ เอก โท ตรี จัตวำ
เสียงสำมัญหนำไม่มีรูปเอย

84
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★

ท 5/ผ.๓
ท ๕/ผ.๓

เกมกระซิบข้ำงหู
จุดประสงค์
๑. เพื่อพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร
๒. เพื่อฝึกสมำธิในกำรฟัง
อุปกรณ์
แผ่นเนื้อเรื่องที่จะเล่ำดังนี้ “อำตือ แกตือ่ ตือ้ อำกู๋ ไป กู้ เรือ”
วิธเี ล่น
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนสมำชิกเท่ำกัน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้ำแถวตอน คนที่ ๑ จะต้องเป็นคนที่อ่ำนหนังสือคล่องที่สุด
๓. ให้คนที่ ๑ ของทุกกลุ่มออกจำกห้องไปอ่ำนข้อควำมข้ำงต้น และพยำยำมจำให้ได้มำก
ที่สุด
๔. นักเรียนคนที่ ๑ กลับเข้ำมำที่กลุ่ม และนำเรื่องที่ได้อ่ำนมำกระซิบให้คนที่ ๒ ฟัง
เมื่อคนที่ ๒ ฟังจบก็กระซิบต่อให้คนที่ ๓ กระซิบต่อ ๆ กันไปจนถึงคนสุดท้ำยของกลุ่ม
ในขณะที่เล่นเกม ห้ำมผู้เล่นเสียงดัง และไม่มีกำรถำมเพื่อน
๕. คนสุดท้ำยของแต่ละกลุ่ม เล่ำเรื่องที่ตนได้ฟังมำให้เพื่อนทุกคนฟัง กลุ่มที่เล่ำได้
ใกล้เคียงเรื่องเดิมมำกที่สุดเป็นผู้ชนะ
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 ★ท 5/ผ.๔
ท ๕/ผ.๔

เพลง อ นำ ย
คำร้อง รศ.ปิตินันธ์ สุทธสำร
ทำนอง จีนไจ๋ยอ

มำพวกเรำ
สี่คำนี้หนำ อ นำ
อย่ำ อยู่ ต้องสนใจ
อย่ำงและอยำก
คิดดูให้ดี

เร็วไว ไม่ชักช้ำ
จำให้ดี
อ นั้นไซร้ไม่พำที
คำนี้มี
อ นำ ย – นำ ย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้และการสือ่ ความ (จำนวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต และ
มีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป.1/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียน
รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด ป.1/4 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ป.1/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำ และหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำ
ของภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.1/3 เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ และนำมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖
เรือ่ ง สัญลักษณ์น่ารู้และการสือ่ ความ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
อ่านเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง
อ่านเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่า
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจร สถานที่ต่าง ๆ

การอ่านสัญลักษณ์และสื่อความหมาย
หนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์
อ่าน เรื่อง สัญลักษณ์จราจร
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖
เรือ่ ง สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
จดจาสัญญาณ
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

บรรยายสื่อความ

ขับขานวรรณยุกต์

(๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖
สัญลักษณ์นา่ รู้
และการสือ่ ความ
(๑๐ ชัว่ โมง)

(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

จับคู่เครื่องหมาย

สัญลักษณ์น่ารู้

(๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)
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ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖

ชื่อหน่วย สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสือ่ ความ

จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียน ผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงและอักษรต่า เรียนรู้เครื่องหมายสัญลักษณ์และ
การสื่อความหมาย และเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๗ ป.๑/๘
มฐ ท ๒.1 ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๓.1 ป.๑/๔ ป.๑/๗
มฐ ท ๔.1 ป.๑/๒ ป.๑/๓
มฐ ท ๕.1 ป.๑/๑
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง อ่านเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่า สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายจราจร สถานที่ต่าง ๆ การอ่านสัญลักษณ์และสื่อความหมาย หนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์
อ่านสัญลักษณ์จราจร เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๖

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ

จานวน
แผน
5

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
จดจาสัญญาณ
ขับขานวรรณยุกต์
สัญลักษณ์น่ารู้
จับคู่เครื่องหมาย
บรรยายสื่อความ

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

จดจำสัญญำณ

เวลำ ๒ ชัว่ โมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงและกำรเรียบเรียงคำให้เป็นประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนกำรผันวรรณยุกต์อักษรสูง
 บัตรคำ
 เกมบิงโก
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๔
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่านและเขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

- ๐๔



ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่านและการเขียน
 ประเมินจากการท
ผลงานนักาใบงาน
เรียน

 เล่นเกมบิงโก

 ทาใบงานที่ ๐๓

 อ่านทบทวนการผันอักษรสูง

 ทบทวนพยัญชนะอักษรสูง และการผันอักษรสูง
 ทาใบงานที่ ๐๑ และใบงานที่ ๐๒

 ความหมายของสัญญาณ

 แบบทดสอบก่อนเรียน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรือ่ งจดจาสัญญาณ
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสือ่ ความ
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง จดจาสัญญาณ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
๑. การอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง
ขั้นนา
๒. การเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. การเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูอธิบายความหมายของสัญญาณคือ เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้
ความรู้
ให้เห็นหรือได้ยิน เช่น สัญญาณตีระฆัง สัญญาณธง เป็นต้น แล้วทบทวน
พยัญชนะอักษรสูง 11 ตัว (ข ค ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห) และสอนการผัน
๑. อธิบายการอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
อักษรสูงจากแบบฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรสูงและสรุปหลักของการ
อักษรสูงได้
ผันว่าอักษรสูงสามารถผันได้ 3 เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท และเสียง
๒. อธิบายการเขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
จัตวา แต่มีข้อยกเว้นคือ อักษรสูงเมื่อผันเป็นเสียงจัตวาแล้วจะไม่ปรากฏ
อักษรสูงได้
รูปไม้จัตวา ( - )
๓. อธิบายการเรียบเรียงคาให้เป็นประโยคได้
3. นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรสูงจากแบบฝึกอ่าน
ผันวรรณยุกต์อักษรสูง
ทักษะ
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ผันวรรณยุกต์อักษรสูงไม่มีตัวสะกด
๑. อ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงได้
และใบงานที่ ๐2 เติมรูปวรรณยุกต์
๒. เขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูงได้
๓. เรียบเรียงคาให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง
๔. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ ผันวรรณยุกต์อักษรสูงไม่มี
ตัวสะกด
๓. ใบงานที่ ๐๒ เติมรูปวรรณยุกต์
๔. ใบงานที่ ๐๓ หาคาที่ผันวรรณยุกต์
อักษรสูง
๕. ใบงานที่ ๐๔ เรียงคาให้เป็นประโยค

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แบบฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรสูง
๒. บัตรคา
3. เกมบิงโก
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วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
เครื่องมือประเมิน
4. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความหมายของสัญญาณโดยให้นักเรียน ๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ยกตัวอย่างสัญญาณที่เคยพบเห็นและใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง จดจาสัญญาณ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมบิงโก คาต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้ดาเนินการเล่น
นักเรียนคนใดเป็นฝ่ายชนะจะต้องนาอ่านสะกดคา
๒. นักเรียนฝึกอ่านทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรสูงจากบัตรคา เช่น
ขา ข่า ข้า
สู สู่ สู้
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนหาคาที่ผันวรรณยุกต์อักษรสูงจากหนังสือเรียนหรือ
หนังสือที่นักเรียนสนใจและทาใบงานที่ ๐3 หาคาที่ผันวรรณยุกต์อักษรสูง
และใบงานที่ ๐4 เรียงคาให้เป็นประโยค

คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรูท้ ี่ 6
ขับขำนวรรณยุกต์
เวลำ ๒ ชั่วโมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนและเขียน ผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่ำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 แบบฝึกอ่ำนกำรผันอักษรต่ำ
 บัตรพยัญชนะ ๔๔ ตัว
 กระดำษ เอ๔ สีไม้
 บทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๕ – ๐๗
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกนรรมนั
เรียน ยน
 แบบประเมิ
กำรอ่กำนและเขี
ประเมิงนเกตพฤติ
การอ่านและเขี
 แบบสั
กรรมนักยนเรียน
ประเมินผลงานนั
กเรียกนเรียน
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
บทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า

อ่านบทร้อยกรองการผันวรรณยุกต์อักษรต่า



ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
 ประเมินการอ่านและการเขียน
ผลงานนักาใบงาน
เรียน
 ประเมินจากการท



เกมทาย อะไรเอ่ย
 แข่งขันเขียนคา
 ทาใบงานที่ ๐๗




การผันวรรณยุกต์อักษรต่า
 ทาใบงานที่ ๐๕ - ๐๖



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสือ่ ความ เรือ่ ง ขับขานวรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง ขับขานวรรณยุกต์ เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
การอ่านและเขียน ผันวรรณยุกต์พยัญชนะ
ขั้นนา
๑. แบบฝึกอ่านการผันอักษรต่า
อักษรต่า
๒. บัตรพยัญชนะ ๔๔ ตัว
1. ครูทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรสูง แล้วนาอ่านบทร้อยกรองการ
๓. กระดาษ เอ๔ สีไม้
ผันอักษรต่า แล้วให้นักเรียนอ่านตามทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขั้นสอน
ความรู้
อธิบายการเขียนและการผันวรรณยุกต์อักษรต่าได้ 2. ครูอธิบายการผันวรรณยุกต์อักษรต่า โดยใช้เครื่องหมาย ไม้เอก ไม้โท ๑. ใบงานที่ ๐๕ ผันวรรณยุกต์อักษรต่า
และเสียงวรรณยุกต์สามัญ โท ตรี นักเรียนฝึกอ่านสะกดคาและอ่านเป็น ๒. ใบงานที่ ๐๖ เติมรูปวรรณยุกต์
ทักษะ
คาผันวรรณยุกต์ตามครูจากแบบฝึกอ่านการผันอักษรต่า เช่น
๓. ใบงานที่ ๐๗ เติมคาในช่องว่าง
คา ค่า ค้า
ลา ล่า ล้า
๑. เขียนผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรต่าได้ถูกต้อง
ชี ชี่ ชี้
ยู ยู่ ยู้
การประเมิน
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐5 ผันวรรณยุกต์ อักษรต่าและใบงานที่ ๐6
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เติมรูปวรรณยุกต์
คุณธรรม
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
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ขั้นสรุป
4. นักเรียนร่วมกัน อ่านบทร้อยกรองการผันอักษรต่า แล้วร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรือ่ ง ขับขานวรรณยุกต์
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนเล่นเกมทาย “อะไรเอ่ย”
- อะไรเอ่ย ใช้รักษาทุกวัย หายเจ็บหายไข้สบายดี (ยา)
- อะไรเอ่ย เป็นภรรยาของปู่ เป็นแม่ของพ่อ (ย่า)
- อะไรเอ่ ย เป็ น พวงสวยงาม ห้ อ ยระโยงระยางตามหลั ง ค าว่ า
ระ (ย้า)
ครูให้นักเรียนสังเกตคาตอบว่ามีอะไรเหมือนกัน พยัญชนะ สระ ส่วนที่
ต่ า งกั น คื อ วรรณยุ ก ต์ และลั ก ษณะของอั ก ษรต่ า คื อ การผั น เสี ย ง
วรรณยุ ก ต์ จะไม่ ตรงกั บรู ป วรรณยุ กต์ คื อ วรรณยุ ก ต์ เอก จะมี เ สี ย งโท
วรรณยุกต์โท จะมีเสียงตรี
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันเขียนคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่าใน
กระดาษ เอ 4 ตกแต่งให้ สวยงาม และน าเสนอผลงาน ครูตรวจความ
ถูกต้อง และช่วยกันแก้ไข
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐7 เติมคาในช่องว่าง
เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

๙๖
คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
สัญลักษณ์นำ่ รู้
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนสัญลักษณ์สัญญำณไฟจรำจร ทำงม้ำลำยเครื่องหมำยห้ำมจอด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เพลง ข้ำมถนน
 บัตรภำพสัญลักษณ์
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๘ – ๑๑

.

๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน



วัดและประเมินผล

สรุปความรู้จากภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ



ขัน้ สรุป

ร้องเพลงข้ามถนนและเรียนรู้สัญลักษณ์
บัตรภาพสัญลักษณ์
ทาใบงานที่ ๐๘ – ๑๑





ปริศนาคาทาย



ขัน้ สอน

ขัน้ นา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์นา่ รู้
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การอ่านสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจร ทางม้าลาย ขั้นนา
๑. เพลง ข้ามถนน
เครื่องหมายห้ามจอด
๑. นักเรียนเล่นปริศนาคาทาย โดยครูขออาสาสมัครนักเรียนมาอ่าน
๒. บัตรภาพสัญลักษณ์
ปริศนาคาทาย เช่น
3. บัตรภาพสัญลักษณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
อะไรเอ่ย รอยยาว แต่เท้ากลม (รถยนต์)
อะไรเอ่ย ตาเป็นไฟ ใจเป็นเหล็ก (รถยนต์)
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ความรู้
๑. บอกสัญลักษณ์ไฟจราจร เครื่องหมายห้ามจอด อะไรเอ่ย ฤๅษีตาไฟ ตาโตใหญ่มีหลายสี (ไฟจราจร)
๑. ใบงานที่ ๐๘ เขียนความหมายของภาพ
อะไรเอ่ย เช้าค่าราละคร แดดร้อนไม่กลัว (จราจร)
ได้ถูกต้อง
สัญลักษณ์
๒. บอกสัญลักษณ์ที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน
๒. ใบงานที่ ๐๙ วาดภาพระบายสี
ขั้นสอน
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
๓. ใบงานที่ ๑๐ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
๔. ใบงานที่ ๑๑ แต่งประโยค
๒. นักเรียนอ่านเนื้อเพลงข้ามถนน และฝึกร้องเพลงตามครูนักเรียนฝึก
ทักษะ
ร้องพร้อม ๆ กัน แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น และดูภาพ
สัญลักษณ์ไฟจราจร ทางม้าลาย เครื่องหมายห้ามจอด ให้นักเรียนบอก
๑. เขียนความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นใน
ความหมายของภาพตามที่เข้าใจ ครูอธิบายสัญลักษณ์และความหมายที่
ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
ถูกต้อง
๒. วาดภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องได้
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐8 เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์ และ
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
ใบงานที่ ๐9 วาดภาพระบายสี
คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ
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วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากภาพสัญลักษณ์และการนาความรู้ไปใช้ เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง สัญลักษณ์นา่ รู้
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพสัญลักษณ์ห้องน้า สุขาหญิง สุขาชาย
ที่ทิ้งขยะ ห้องพยาบาล ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายสรุป
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ และให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่เคยพบ
เห็นในสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมและร่วมกันร้องเพลงข้ามถนน
๒. นักเรียนทาใบงานที่ 10 สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย และใบงานที่ 11
แต่งประโยค

คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
จับคูเ่ ครื่องหมำย
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนสัญลักษณ์ กำรสื่อควำมหมำย กำรทำหนังสือเล่มเล็กเรื่องภำพสัญลักษณ์และกำรอ่ำนเขียน
คำคล้องจอง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
๒.๑ ขอบเขตเนื้อหำ
กำรจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นกำรฝึกนักเรียนให้สร้ำงหนังสือหรือทำสมุดภำพสัญลักษณ์
เพื่อสื่อควำมหมำยและสะดวกในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรภำพสัญลักษณ์
 บัตรคำ
๒.๓ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๒ - ๑๓
๒.๔ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

นาเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินการอ่านและการเขียน
ประเมินผลงานนักเรียน








อ่านคาคล้องจอง
ทาใบงานที่ ๑๒ - ๑๓

สัญลักษณ์และลักษณะของการนาไปใช้อย่างถูกต้อง
จัดทาหนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์

ร้องเพลงข้ามถนน
ทบทวนสัญลักษณ์ไฟจราจร ทางม้าลาย เครื่องหมายห้ามจอด











เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
๑. อ่าน-เขียน สัญลักษณ์และการสื่อ
ความหมายได้
๒. ทาหนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้เข้าใจการอ่านสัญลักษณ์และการสื่อ
ความหมาย
๒. รู้และเข้าใจการทาหนังสือเล่มเล็กจากภาพ
สัญลักษณ์
๓. รู้และเข้าใจคาคล้องจอง

ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากบัตรภาพ เช่น สัญลักษณ์ทาง
หนี ไ ฟ ลิ ฟ ต์ โทรศั พ ท์ ยาอั น ตราย ร้ า นอาหาร สั ญ ลั ก ษณ์ จ ราจร
ไฟฟ้าแรงสูง และร่วมสนทนาความหมายของสัญลักษณ์ ลักษณะของการ
นาไปใช้อย่างถูกต้องและประโยชน์ของสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดทาหนังสือเล่มเล็กจากภาพสัญลักษณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง จับคูเ่ ครื่องหมาย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
๑. การอ่านสัญลักษณ์และการสื่อความหมาย
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลงข้ามถนนแล้วครูทบทวนสัญลักษณ์ไฟจราจร
๒. การทาหนังสือเล่มเล็กเรื่องภาพสัญลักษณ์
ทางม้าลาย เครื่องหมายห้ามจอด
๓. การอ่านและเขียนคาคล้องจอง

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. จัดทาหนังสือเล่มเล็กภาพสัญลักษณ์
๒. ใบงานที่ ๑๒ เขียนคาบอก
๓. ใบงานที่ ๑๓ คัดลายมือ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภาพสัญลักษณ์ทางหนีไฟ ลิฟต์
โทรศัพท์ ไฟฟ้าแรงสูง สัญลักษณ์
ยาอันตราย
๒. บัตรคา
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ขั้นสรุป
เกณฑ์การประเมิน
4. นักเรียนนาเสนอผลงานหนังสือเล่มเล็ก แล้วร่วมกันสรุ ปผลงานที่ ๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
นักเรียนนาเสนอ และประโยชน์จากการทาหนังสือเล่มเล็ก
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง จับคูเ่ ครื่องหมาย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
วิธกี ารประเมิน
๑. ครูทบทวนนักเรียน เรื่องการอ่านเขียนประสมพยัญชนะอักษรต่า
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
อักษรสูงที่ผันด้วยวรรณยุกต์ เอก โท โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่ม
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
ออกมาเขียนคาตามที่ครูบอกและทาใบงานที่ ๑๒ เขียนตามคาบอก
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
ครูอธิบายคาคล้องจองเป็นลักษณะของภาษาไทยที่ทาให้ภาษาไทยมีความ
ไพเราะและคาคล้องจองนั้นจะมีเสียงสระเหมือนกัน
เครื่องมือประเมิน
๒. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคาคล้องจอง เช่น ปู่ย่า – ท่าน้า
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ยู่ยี่ – ชี้มือ
เต้าหู้ – รู้ดี
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๓ คัดลายมือ
๓. แบบบันทึกคะแนน

คำชีแ้ จงประกอบแผนจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
บรรยำยสื่อควำม
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำน เรื่อง สัญลักษณ์จรำจร เรียบเรียงคำให้เป็นประโยค ทบทวนกำรอ่ำนเขียน
ผันวรรณยุกต์ที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ำและอักษรสูง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
๒.๑ ขอบข่ำยเนื้อหำ
กำรเขียนแผนภำพโครง เรื่อง สัญญำณจรำจร เป็นกำรอ่ำนเรื่องทั้งหมด จนสำมำรถสรุปใจควำมสำคัญของ
เรื่องได้ว่ำ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร มีข้อคิดอย่ำงไร
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เกมต่อคำผันวรรณยุกต์
 บทอ่ำน เรื่อง สัญลักษณ์จรำจร
 แบบฝึกอ่ำนกำรผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ อักษรสูง
 บัตรภำพสัญลักษณ์
๒.๓ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๔ – ๑๕
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๔ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมิ
ำนและเขี
ประเมินพฤตินกำรอ่
กรรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียยนน
 แบบสั
กรรมนั
ประเมิงนเกตพฤติ
การอ่านเขี
ยน กเรียน
ประเมินผลงานนั
กเรียกนเรียน
 แบบประเมิ
นผลงำนนั
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
ทบทวนสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณ

ทาแบบทดสอบหลังเรียน





ประเมินพฤติกรรมนักเรียนนใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่านและการเขียน
ผลงานนั
กเรียน ยน
 ประเมินการอ่
านและการเขี

ทบทวนการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่า อักษรสูง เครื่องหมายสัญลักษณ์
ทบทวนการอ่านเรื่อง สัญลักษณ์จราจร






นิทานเรื่อง สัญลักษณ์จราจร
 ทาใบงานที่ ๑๔ - ๑๕



เรื่อง บรรยายสื่อความ
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง บรรยายสือ่ ความ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่าน เรื่อง สัญลักษณ์จราจร
ขั้นนา
๒. การเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความหมายของสัญลักษณ์ เครื่องหมาย
และสัญญาณที่เรียนมา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ความรู้
๒. ครูอ่านบทอ่าน เรื่อง สัญลักษณ์จราจร ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียน
๑. อ่าน เรื่อง สัญลักษณ์จราจรได้
ช่วยกันเล่าเรื่องย้อนกลับให้ครูฟัง แล้วร่วมกันสรุปข้อคิดจากเรื่องว่ามีใคร
๒. เข้าใจการเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่อง
๓. อ่านเขียนผันวรรณยุกต์ที่ประสมพยัญชนะ
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๔ แผนภาพโครงเรื่องและทาใบงานที่ ๑๕
อักษรต่าและอักษรสูงได้
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
ทักษะ
๑. เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
๒. อ่านเขียนผันวรรณยุกต์ที่ประสมพยัญชนะ
อักษรต่าและอักษรสูงได้
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านเรื่อง สัญลักษณ์จราจร
๒. แบบฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
. อักษรสูง
๓. บัตรภาพสัญลักษณ์
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. ใบงานที่ ๑๔ แผนภาพโครงเรื่อง
๒. ใบงานที่ ๑๕ เรียบเรียงคาให้เป็น
ประโยค
๓. ทดสอบหลังเรียน
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ขั้นสรุป
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง และ
บันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 สัญลักษณ์นา่ รูแ้ ละการสื่อความ
เรื่อง บรรยายสือ่ ความ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูและนักเรียนทบทวนการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่า อักษรสูงจาก
แบบฝึกอ่านและทบทวนเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันจาก
บัตรภาพหรือสัญลักษณ์ที่นักเรียนพบเห็นหรือรู้จัก
๒. ครูสุ่มนักเรียนอ่านออกเสียงนาเรื่อง สัญลักษณ์จราจร แล้วให้นักเรียน
อ่านตามจนคล่อง

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน

6102133L01.indd 113

6/25/18 10:57 AM

6102133L01.indd 114

6/25/18 10:59 AM

★

ท
๖/ผ.๑ท ๖/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดคือการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
ก. คา – ค่า – ค้า
ข. ปู – ปู่ – ปู้

ค. ขา – ข่า – ข้า

๒. พยัญชนะคู่ใดเป็นอักษรสูง
ก. ฉ ด
ข. ส ฝ

ค. พ ท

๓. คาในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
ก. มา
ข. ตา

ค. ขา

๔. ลุงฝึก................ม้าทุกวัน ควรเติมคาใดในช่องว่าง
ก. ขี้
ข. ขี่
ค. ขี
๕. ข้อใดเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรต่าได้ถูกต้อง
ก. ยา ย่า ย้า
ข. หา ห่า ห้า ค. ผา ผ่า ผ้า
๖. “แม่ หา เสื้อ ผ้า มา ห้า ตัว” จากประโยคมีคาทีผ่ ันวรรณยุกต์อักษรสูงได้กี่คา
ก. ๕ คา
ข. ๔ คา
ค. ๓ คา
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★
๖/ผ.1
 ทท๖/ผ.๑

๗.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ห้องสมุด
ข. ห้องน้า

๘.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ทางม้าลาย
ข. สัญญาณไฟจราจร
ค. ห้ามจอด

๙.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. โรงเรียน
ข. ห้องพยาบาล

ค. โรงอาหาร

๑๐.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ที่ทิ้งขยะ
ข. ห้ามทิ้งขยะ

ค. ห้ามสูบบุหรี่

ค. บันไดเลื่อน

……………………………………………………….
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★

ท ๖/ผ.๑



ใบงานที่ ๐๑

ท ๖/ผ.1-01

ผันวรรณยุกต์อกั ษรสูงไม่มตี ัวสะกด
คาชีแ้ จง เขียนคาผันวรรณยุกต์ ่ ้ และฝึกอ่านให้ถูกต้อง

เสียง
คา

สามัญ

เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

สี

-

สี่

สี้

-

สี

หู

-

หู่

หู้

-

หู

ฝา

-

ฝ่า

ฝ้า

-

ฝา

ถือ

-

ถื่อ

ถื้อ

-

ถือ

ขา

-

ข่า

ข้า

-

ขา

หา

-

ห่า

ห้า

-

หา

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

 ท ๖/ผ.1
ท ๖/ผ.๑

แบบฝึกอ่านคาผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรสูง
อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
ผันวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงจัตวา
เสียง
คา

ขา
ถ้า
ฝา
สู้
หู
ผู้
สี
ฉี่

เสียงสามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

-

ข่า
ถ่า
ฝ่า
สู่
หู่
ผู่
สี่
ฉี่

ข้า
ถ้า
ฝ้า
สู้
หู้
ผู้
สี้
ฉี้

-

ขา
ถา
ฝา
สู
หู
ผู
สี
ฉี
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★

ท ๖/ผ.1-02
ท ๖/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เติมรูปวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง เติมรูปวรรณยุกต์ -่ -้ บนคาที่ขีดเส้นใต้ให้ได้ความหมายที่ถกู ต้อง

ตัวอย่าง ผาสี

ผ้าสี

มีไข้

ขีก้ า

ผูด้ ี

ฉู่ฉี่

สีห่ ้า

หาผ้า

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

บัตรคา

ฝา
ฝ่า
ฝ้า
ฉี
ขี

หา
ห่า
ห้า
ฉี่
ขี่

ท ๖/ผ.1
ท ๖/ผ.๑

สู ถู
สู่ ถู่
สู้ ถู้
ฉี้
ขี้
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★

ท ๖/ผ.1-03
ท ๖/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
หาคาผันวรรณยุกต์อกั ษรสูง
คาชีแ้ จง หาคาที่ผนั วรรณยุกต์อักษรสูงจากหนังสือเรียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชือ่ กลุ่ม................................
รายชือ่ สมาชิก ๑............................................
๒............................................
๓............................................
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★

ท ๖/ผ.๑-๐๔
ท ๖/ผ.1-04


ใบงานที่ ๐๔
เรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง นาคาที่กาหนดมาเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง มี ไข้ ตา สี
ตา สี มี ไข้
๑. ถู

แม่

ฝาตู้

แม่ ถู ฝาตู้
๒. ภูผา
ผ้า
มี
ภูผา มี ผ้า
๓. ป้า
ข่า
หา
ป้า หา ข่า
๔. หู
ผ่า
พ่อ
พ่อ ผ่า หู
๕. ไฝ
ตา
ก่อ
ตา ไฝ ก่อ ไฟ

ไฟ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★


ท ๖/ผ.๒ท ๖/ผ.2

แบบฝึกอ่านคาผันวรรณยุกต์อักษรต่า
อักษรต่า มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ฑ ญ ฒ ณ ท ธ
นพฟภมยรลวฬฮ
ผันวรรณยุกต์ได้ 3 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงโท (รูป ่ )
และเสียงตรี (รูป ้ )
เสียง
คา

คา
ชา
ซา
ทา
มา
ลา
วา

เสียงสามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

คา
ชา
ซา
ทา
มา
ลา
วา

-

ค่า
ช่า
ซ่า
ท่า
ม่า
ล่า
ว่า

ค้า
ช้า
ซ้า
ท้า
ม้า
ล้า
ว้า

-

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
123
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★ ทท ๖/ผ.2-05
๖/ผ.๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕
ผันวรรณยุกต์อกั ษรต่า
คาชีแ้ จง ฝึกเขียนผันวรรณยุกต์อักษรต่า สังเกตรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์
ที่ไม่ตรงกันและฝึกอ่าน

เสียง
คา

สามัญ

เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

ทา

ทา

-

ท่า

ท้า

-

วา

วา

-

ว่า

ว้า

-

ชี

ชี

-

ชี่

ชี้

-

ที

ที

-

ที่

ที้

-

พู

พู

-

พู่

พู้

-

ยู

ยู

-

ยู่

ยู้

-

ชือ

ชือ

-

ชื่อ

ชื้อ

-

ลือ

ลือ

-

ลื่อ

ลื้อ

-

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.2-06

ท ๖/ผ.๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖
เติมรูปวรรณยุกต์
คาชีแ้ จง เติมรูปวรรณยุกต์ ่ ้ บนคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรต่าที่ขีดเส้นใต้
ให้ถูกต้องและเขียนว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ใด

ตัวอย่าง แมคา คาว่า แม่ เสียงวรรณยุกต์โท
คาว่า ค้า เสียงวรรณยุกต์ตรี

๑. นารู

คาว่า

น่า

เสียงวรรณยุกต์ โท

คาว่า

รู้

เสียงวรรณยุกต์ ตรี

๒. ทาที

คาว่า

ท่า

เสียงวรรณยุกต์ โท

๓. ไฟฟา

คาว่า

ฟ้า

เสียงวรรณยุกต์ ตรี

๔. ปู่ยา

คาว่า

ย่า

เสียงวรรณยุกต์ โท

๕. ทีนี

คาว่า

ที่

เสียงวรรณยุกต์ โท

คาว่า

นี่

เสียงวรรณยุกต์ โท

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.2

ท ๖/ผ.๒

เกมทาย “อะไรเอ่ย”
อะไรเอ่ย ใช้รกั ษา ทุกวัย หายเจ็บหายไข้ สบายดี (ยา)
อะไรเอ่ย เป็นภรรยาของ ปู่ เป็นแม่ของพ่อ (ย่า)
อะไรเอ่ย เป็นพวงสวยงาม ห้อยระโยงระยางตามหลังคาว่า ระ.....
(ย้า)
อะไรเอ่ย เป็นสายน้าไหล ขุดแยกไปจากลาคลอง (คู)
อะไรเอ่ย มีจานวนสอง พี่น้องก็ไม่ใช่ (คู)่
อะไรเอ่ย งอเข่าเข้าไป ไม่เหยียดออกมา (คู)้
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★

ท ๖/ผ.2-07

ท ๖/ผ.๒-๐๗

ใบงานที่ ๐๗
เติมคาในช่องว่าง
คาชีแ้ จง นาคาในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมาย

ย่า ยา
ย้า
รู้ รู
พี
พี่
มื้อ มือ
น้า นา น่า
ม่า มา ม้า
ที
ที่

๑. คุณ
มาซื้อ
(ยา ย่า ย้า)
๒. อา
๓.

ที่ ร้าน ของ ระ

ว่า

งู อยู่ ที่ นี่ (รู รู่ รู้)

ชี้ ให้ ดู หมู อ้วน

(พี พี่ พี้)

๔. พี่ ทา กับ ข้าว

นี้ กับ

(มือ มื่อ มื้อ)

๕.

ผืนนี้

สนใจ (นา น่า น้า)

๖. อา

ดู ลูก

แข่ง (มา ม่า ม้า)

๗. อ่าน ภาษาพา
(ที ที่ ที้)

ได้ ทุก

ทุก เวลา

ว่า

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

สัญลักษณ์

ท ๖/ผ.3
ท ๖/ผ.๓

ห้ามสูบบุหรี่

ห้องน้า

ห้ามเข้า

สัญญาณไฟจราจร

ทางม้าลาย
128
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★

ท ๖/ผ.3-08

ท ๖/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
เขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์
คาชีแ้ จง เลือกคาที่กาหนดเขียนให้ตรงกับภาพสัญลักษณ์ต่อไปนี้

ห้ามเสียงดัง

สัญญาณไฟจราจร
เลีย้ วขวา

เลี้ยวซ้าย

ห้ามเสียงดัง

สัญญาณไฟจราจร

ทางม้าลาย

เลีย้ วซ้าย

เลี้ยวขวา

ทางม้าลาย

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.3-09

ท ๖/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
วาดภาพระบายสี
คาชีแ้ จง วาดภาพระบายสีภาพสัญลักษณ์ที่นกั เรียนสนใจ ๑ ภาพ พร้อมเขียน
ชื่อภาพสัญลักษณ์และคาสั่งที่ใช้ชื่อภาพสัญลักษณ์นั้น ๒ คาสั่ง

๑.
๒.
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★ ท ๖/ผ.๓
ท ๖/ผ.3

เพลง ข้ามถนน
อย่า เหม่อ มอง

ต้อง ดู ข้าง หน้า

อีก ซ้าย แล ขวา

เมื่อ จะ ข้าม ถนน

หาก ยวดยาน หลาย

ก็ ต้อง อด ใจ ทน

อย่า ตัด หน้า รถยนต์

ทุก ๆ คน ควร ระวัง เอย

(มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง ๆ ๆ)
ศรีนวล รัตนสุวรรณ

131
6102133L01.indd 131

6/25/18 10:59 AM

บัตรภาพสัญลักษณ์

ท ๖/ผ.3
★ท ๖/ผ.๓

ธงชาติไทย

ทีท่ งิ้ ขยะ

ห้องน้า

ห้องน้าหญิง

ห้องน้าชาย
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★

ท ๖/ผ.3-10

ท ๖/ผ.๓-๑๐

ใบงานที่ ๑๐
สัญลักษณ์หรือเครือ่ งหมาย
คาชีแ้ จง เขียนชือ่ ภาพสัญลักษณ์ที่กาหนดให้

สัญลักษณ์

เครือ่ งหมาย

ที่ทิ้งขยะ

ห้องน้า

ห้องน้าหญิง

พยายาล

=

เท่ากับ

+-

บวก ลบ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.3-11
ท ๖/ผ.๓-๑๑

ใบงานที่ ๑๑
แต่งประโยค
คาชีแ้ จง เขียนคาจากภาพสัญลักษณ์นามาแต่งประโยคให้ถูกต้อง

ภาพสัญลักษณ์

ภาพสัญลักษณ์

ภาพสัญลักษณ์

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.4-12

ท ๖/ผ.๔-๑๒

ใบงานที่ ๑๒
เขียนตามคาบอก
คาชีแ้ จง เขียนตามคาบอก ๑๐ คา ฟังคาบอกจากครู คาละ ๒ ครั้ง จึงลงมือเขียน
เขียนเสร็จให้วางดินสอรอฟังคาใหม่ต่อไป

ได้คะแนน.....................คะแนน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.4
ท ๖/ผ.๔

แบบฝึกอ่านคาคล้องจอง
ปู่ย่า

– ท่าน้า

ยู่ยี่

– ชีม้ ือ

เต้าหู้

– รู้ดี

สีเทา

– เกาขา

มานี

– มียา

ไฟฟ้า

– ห้าสี
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★

ท ๖/ผ.๔-๑๓
ท ๖/ผ.4-13



ใบงานที่ ๑๓
คัดลายมือ
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากคาที่กาหนด

ชาลี

สีเทา

ท้อแท้

แม่คา้ น่าซือ้

ไฟฟ้า ม้าลา

เกาขา
ชาดี

มานี่

ถือยา
สี่ห้า

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๖/ผ.5
ท ๖/ผ.๕

บทอ่าน
เรือ่ ง สัญลักษณ์จราจร
วันหนึ่ง พ่อ ขับ รถพามาลีแ ละพาที ไปส่ง ที่โรงเรี ยนแต่ เช้า
ระหว่างทางมีป้ายคอยบอกทาง พาทีสงสัยป้ายที่เห็นข้างทางจึงถาม
พ่อว่า “ป้ายอะไรครับ ” พ่อจึงอธิบายความหมายของป้ายที่เ ห็น
ถ้าเจอป้าย
ให้เลี้ยวซ้าย ถ้าเจอป้าย
ให้เลี้ยวขวา “อ๋อ!
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับพ่อ” พอขับรถมาถึงสี่แยกพ่อหยุดรถ
มาลีก็สงสัยจึงถามว่า “พ่อหยุดรถทาไมคะ” พ่อตอบว่า ต้องหยุดรถ
เพราะไฟจราจรสีแดงและอธิบายต่ออีกว่าสัญญาณไฟ
จราจร
นั้ น มี ส ามสี สี แ ดง สี เ หลื อ ง สี เ ขี ย ว สี แ ดงให้ ห ยุ ด สี เ ขี ย วให้ ไ ป
สีเหลืองให้เตรียมตัวหยุด การขับรถที่ดีต้องคอยดูป้ายที่บอกทางจึง
จะปลอดภัย เมื่อถึงหน้าโรงเรียนทั้งสองก็ไหว้สวัสดีและขอบคุณพ่อ
ที่อธิบายเครื่องหมายจราจรให้ฟัง
ในห้องเรียนชั่วโมงภาษาไทยคุณครูสอนเรื่องสัญลักษณ์
ไฟจราจร มาลีและพาทีตอบคาถามคุณครูได้ถูกต้อง วันนี้ทั้งสอง
จึงเรียนอย่างมีความสุข
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
138
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★

ท ๖/ผ.5-14
ท ๖/ผ.๕-๑๔

ใบงานที่ ๑๔
แผนภาพโครงเรือ่ ง
แผนภาพโครงเรือ่ ง สัญญาณจราจร
ชือ่ ตัวละคร

๑. พ่อ
๒.
๓.

สถานที่
ข้อคิด

การ ขับรถ ให้ ปลอดภัย ต้อง

ชือ่ กลุ่ม................................
รายชือ่ สมาชิก ๑............................................
๒............................................
๓............................................
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★


๖/ผ.๕-๑๕
ทท๖/ผ.5-15

ใบงานที่ ๑๕
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง เรียบเรียงคาให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

๑. มาลี

รู้

ใฝ่

เรียน

๒. พาที

ก็

รู้

ใฝ่

๓. มาลี

ไฟ

ดู

ไป

๔. พูด

จ๊ะจ๋า

นกแก้ว

๕. สี่แยก

ไฟแดง

มี

มาลี ใฝ่ เรียน รู้

เรียน

พาที ก็ ใฝ่ เรียน รู้
มาลี ไป ดู ไฟ
นกแก้ว พูด จ๊ะจ๋า
สี่แยก มี ไฟแดง
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★


ทท ๖/ผ.๕
๖/ผ.5

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. พยัญชนะคู่ใดเป็นอักษรสูง
ก. ฉ ด

ข. ส ฝ

ค. พ ท

๒. คาในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
ก. มา
ข. ตา

ค. ขา

๓. ข้อใดคือการผันวรรณยุกต์อักษรต่า
ก. คา – ค่า – ค้า
ข. ปู – ปู่ – ปู้

ค. ขา – ข่า – ข้า

๔. ลุงฝึก................ม้าทุกวัน ควรเติมคาใดในช่องว่าง
ก. ขี้
ข. ขี่

ค. ขี

๕. ข้อใดเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรต่าได้ถูกต้อง
ก. ยา ย่า ย้า
ข. หา ห่า ห้า

ค. ผา ผ่า ผ้า

141
6102133L01.indd 141

6/25/18 11:00 AM


★

๖/ผ.5
ทท ๖/ผ.๑

๖. “แม่ หา เสื้อ ผ้า มา ห้า ตัว” จากประโยคมีคาทีผ่ ันวรรณยุกต์อักษรสูงได้กี่คา
ก. ๕ คา
ข. ๔ คา
ค. ๓ คา
๗.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ทางม้าลาย
ข. สัญญาณไฟจราจร
ค. ห้ามจอด

๘.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ห้องสมุด
ข. ห้องน้า

ค. บันไดเลื่อน

๙.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. โรงเรียน
ข. ห้องพยาบาล

ค. โรงอาหาร

๑๐.

จากภาพสัญลักษณ์สื่อถึงสถานที่ใด
ก. ที่ทิ้งขยะ
ข. ห้ามทิ้งขยะ
ค. ห้ามสูบบุหรี่
……………………………………………………….………………………………….
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สื่อกิจกรรมขั้นนำ/ขั้นสรุป
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★

ท ๖/ผ.1

ท ๖/ผ.๑

เกมบิงโก
เกมบิงโก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึกสมาธิ
๒. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง
๓. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการฟัง
๔. เพื่อฝึกทักษะในการจา
๕. เพื่อฝึกทักษะในการอ่านภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ใช้
เกมบิงโก ๑ ชุด
วิธีเล่นและกติกา
๑. จับคาขึ้นมาครั้งละ ๑ คา อ่านให้ผู้เล่นฟัง
๒. ให้ผู้เล่นทาเครื่องหมายบนคาซึ่งตรงกับคาที่อ่านลงในกระดาษแผ่น
คาที่แจกให้ในขั้นแรก
๓. ทาซ้ากันไปเรื่อยๆ
๔. ผู้เล่นผู้ใดสามารถทาเครื่องหมายวางได้ตามแนวที่กาหนดเช่น
แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยงถือว่าเป็นผู้ชนะ
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★


ทท ๖/ผ.1
๖/ผ.๑

เกมบิงโก
มือ

ฟ้า

ที่

ฟ้ำ

มือ

ที่

คู่

ช้า

ชื่อ

ชื่อ

คู่

ชื่อ

ม้า

รู้

นี้

นี้

ม้ำ

นี้

ที่

ชื่อ

นี้

ชื่อ

ที่

นี้

ฟ้ำ

ช้ำ

รู้

ช้ำ

รู้

ฟ้ำ

มือ

คู่

ม้ำ

คู่

มือ

ม้ำ

ม้ำ

ฟ้า

ชื่อ

รู้

ที่

คู่

คู่

รู้

ที่

ฟ้ำ

ชื่อ

ม้ำ

มือ

ช้ำ

ช้ำ

มือ

นี้

นี้
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★

ท ๖/ผ.๒
ท ๖/ผ.๒

บทร้อยกรอง
กำรผันอักษรต่ำ

อักษรต่ำ พืน้ เคียง เสียง สำมัญ
ไม้เอก ผัน เป็น เสียงโท โก้ หนักหนำ
ไม้โท ผัน เป็น เสียงตรี มี ตำรำ
เช่น คำว่ำ แม แม่ แม้* แน่ จริง เอย

*คำว่ำ แม แม่ แม้ อำจเปลีย่ นเป็นคำอื่นทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำได้

โครงกำรสื่อ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

147
6102133L01.indd 147

6/25/18 11:04 AM


บัตรภำพสัญลักษณ์

★

ท ๖/ผ.๓

ท ๖/ผ.๓
๖/ผ.๑
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ท ๖/ผ.๓

★ ท ๖/ผ.๓
๖/ผ.๑

บัตรภำพสัญลักษณ์

ห้ำมใช้เสียง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เครื่องหมายวรรคตอน
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน (จานวน ๑๐ ชัว่ โมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และ
มีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/๓ ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.1/4 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ป.1/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัด ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗
เรือ่ ง เครือ่ งหมายวรรคตอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มาตราตัวสะกด
อ่านเขียนคามีตัวสะกด
ผันอักษรกลางที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว
เครื่องหมายวรรคตอน ไม้ยมก อัศเจรีย์
ผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มีตัว ง น ม ย ว
สะกด
อ่าน เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
บทอาขยาน ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗
เรือ่ ง เครือ่ งหมายวรรคตอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
รูจ้ ัก ตัวสะกด
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒
ไม้ยมก น่ารู้
(๒ ชั่วโมง)

จาได้ ใช้เป็น
(เครือ่ งหมายวรรคตอน)
(๒ ชัว่ โมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7
เครือ่ งหมายวรรคตอน
(๑๐ ชัว่ โมง)

แผนที่ ๔
คิดดี เรียบเรียงคา
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
ดูใช้ อัศเจรีย์
(๒ ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วย เครื่องหมายวรรคตอน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่าน เขียน คาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยวและตัวสะกด ง น ม ย ว การอ่าน เขียน
เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาไทย เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสาร ๕ ชนิด อธิบาย
ลักษณะและความหมายของประโยค
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.1/1 ป.1/2 ป.1/๓ ป.1/8
ป.1/1ป.1/2 ป.1/3
ป.1/4 ป.1/5
ป.1/2
ป.1/1

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่าน เขียนคาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยวและตัวสะกด ง น ม ย ว , เครื่องหมาย
อัศเจรีย์(!) การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) เขียนสะกดคาเรียบเรียงให้เป็นประโยค
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๗

เครื่องหมายวรรคตอน

จานวน
แผน
5

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
รู้จัก การั
นต์
ตัวสะกด
รู้ทยันมกไม้น่ยามก
ไม้
รู้
ดูใช้ อัศเจรีย์
่องหมายวรรคตอน
คิดดี เครื
เรียบเรี
ยงคำ�
อ่จำ�านได้
(เครื่อ่องหมายวรรคตอน)
งหมายวรรคตอน)
ได้ ใช้ใช้เป็เป็นน(เครื

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗
รู้จักตัวสะกด
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนคำพยัญชนะอักษรกลำงประสมสระเดี่ยวและตัวสะกด ง น ม ย ว
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะประสมสระเดี่ยว
 ใบควำมรู้สำหรับครู แนวกำรสอนตัวสะกดพยัญชนะอักษรกลำง
 แบบฝึกกำรอ่ำนคำมีตัวสะกด
 ประเมินผลก่อนเรียน
 ปริศนำคำทำยอะไรเอ่ย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๓
 ใบควำมรู้แนวกำรสอน ตัวสะกดพยัญชนะอักษรกลำง
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 แบบประเมินกำรอ่ำนและเขียน
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 แบบประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง รู้จักตัวสะกด
รายวิชาภาษาไทย

ทายปริศนาคาทาย



ประเมินพฤติกรรมนั
รรมใฝ่กรเรีู้ใฝ่ยเนรียน
 ประเมินจากการท
การอ่านเขีาใบงาน
ยน
 ประเมินจากการท
ผลงานนักาใบงาน
เรียน



ทบทวนการออกเสียงตัวสะกด ง น ม ย ว และอ่านคาอักษรกลางสระเดี่ยว
 ทาใบงานที่ ๐๒
 ทาใบงานที่ ๐๓





ครูอธิบายตัวสะกด (ตัว ง น ม ย ว สะกด)
 ทาใบงานที่ ๐๑
 ทบทวนการอ่านพยัญชนะอักษรกลาง ประสมกับสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ขั้นสอน
2. ครูอธิบายตัวสะกด (ตัว ง น ม ย ว สะกด) เช่น ง สะกด เรียกว่า แม่กง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ฝึกอ่านออกเสียงตัวสะกด น ม ย ว (ในใบความรู้สาหรับครู) และสอนวิธี
ประสมคาและอ่านคาอักษรกลาง สระเดี่ยว ตัวสะกดเช่น อ า อา / อา ง
ความรู้
1. อ่านประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและตัวสะกด ง อาง / อา น อาน / อา ม อาม / อา ย อาย / อา ว อาว จากแบบฝึก
การอ่านคามีตัวสะกด
น ม ย ว ได้
2. อ่านคาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยว ๓. ทบทวนการอ่านพยัญชนะอักษรกลางประสมกับ สระ อะ อา อิ อี อึ
อือ อุ อู จากแบบฝึกอ่าน
และตัวสะกด ง น ม ย ว ได้
๔. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐1 อ่านคาพยัญชนะอักษรกลาง
ทักษะ
1. อ่านและเขียนประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและ
ตัวสะกด ง น ม ย ว ได้
2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและ
ตัวสะกด ง น ม ย ว
2. การอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางประสม
สระเดี่ยว และตัวสะกด ง น ม ย ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รู้จักตัวสะกด
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ ๐1 อ่านคาพยัญชนะอักษร
กลาง
3. ใบงานที่ ๐2 เขียนคาพยัญชนะอักษร
กลาง
4. ใบงานที่ ๐3 เขียนคาในช่องว่าง

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกอ่านพยัญชนะประสมสระเดี่ยว
2. ใบความรู้สาหรับครู แนวการสอน
ตัวสะกดพยัญชนะอักษรกลาง
3. แบบฝึกการอ่านคามีตัวสะกด
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียน เล่นปริศนาคาทายอะไรเอ่ย แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่
ได้จากบทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง รู้จักตัวสะกด
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการฝึกออกเสียงตัวสะกด ง น ม ย ว และการอ่านคาอักษร
กลางสระเดี่ยวและตัวสะกดจากแบบฝึกอ่าน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มทาใบงานที่ ๐2 อ่านเขียนคาพยัญชนะอักษร
กลาง
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐3 เขียนคาในช่องว่าง

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ไม้ยมกน่ารู้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนผันวรรณยุกต์อักษรกลำงมี ง น ม สะกดและอ่ำนเขียนไม้ยมก ( ๆ )
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 บทอ่ำนเรื่อง “พี่สะอำงกับ พี่สะอำด”
 บัตรเครื่องหมำย ไม้ยมก
 ปริศนำคำกลอน
 เกมซ่อนคำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๔ – ๐๗
 ใบควำมรู้สำหรับครู กำรอ่ำนผันวรรณยุกต์
 ใบควำมรู้เรื่อง ไม้ยมก ( ๆ )
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล



ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน

 เล่นเกมซ่อนคา

ขัน้ สรุป

 หลักเกณฑ์การใช้ไม้ยมก ( ๆ )
 ทาใบงานที่ ๐๖ - ๐๗

 การผันวรรณยุกต์อักษรกลางมีตัวสะกด

 จับคู่ทาใบงานที่ ๐๔ - ๐๕

 อ่านเรื่องพี่สะอางกับพี่สะอาดให้นักเรียนฟัง

 เล่นทายปริศนาคากลอน

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง ไม้ยมกน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่านเรื่อง “พี่สะอางกับพี่สะอาด”
2. ใบความรู้สาหรับครู การอ่านผัน
วรรณยุกต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ใบความรู้เรื่อง ไม้ยมก ( ๆ )
ขั้นสอน
4. บัตรเครื่องหมาย ไม้ยมก
ความรู้
1. รู้และเข้าใจการผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มี ง 2. ครูอ่านเรื่องพี่สะอางกับพี่สะอาด ให้นักเรียนฟัง ร่วมกันสนทนาแสดงความ 5. ปริศนาคากลอน
น ม สะกดได้
คิดเห็น นักเรียนช่วยกันหาคาพยัญชนะอักษรกลางที่มีตัวสะกดจากเรื่องที่อ่าน 6. เกมซ่อนคา
2. อธิบายการอ่าน เขียนเครื่องหมายไม้ยมก ( ๆ ) ครูอธิบายเรื่อง การผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มี ง น ม สะกด ซึ่งผันได้ 5
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ได้
เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เช่น
อาง อ่าง อ้าง อ๊าง อ๋าง จาน จ่าน จ้าน จ๊าน จ๋าน แล้วให้นักเรียน 1. ใบงานที่ ๐4 ผันวรรณยุกต์อักษร
ทักษะ
ฝึกอ่านจนคล่อง
กลางมีตัวสะกด
2. ใบงานที่ ๐5 เลือกเติมคาในช่องว่าง
1. อ่านและเขียน ผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มี ง ๓. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐4 ผันวรรณยุกต์อักษรกลางมีตัวสะกด
และใบงานที่ ๐5 เลือกเติมคาลงในช่องว่าง
3. ใบงานที่ ๐6 การอ่านผันวรรณยุกต์
น ม สะกดได้
อักษรกลางมี ม สะกด
2. อ่านและเขียน เครื่องหมายไม้ยมก ( ๆ )
4. ใบงานที่ ๐7 เขียนคาอ่าน ไม้ยมก
คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรับผิดชอบ
2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ง น ม สะกด
2. การอ่านและเขียนไม้ยมก ( ๆ )

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ไม้
รู้ทยนั มกน่
ไม้ยามกรู้
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. นักเรียนเล่นทายปริศนาคากลอน โดยครูเป็นผู้ถามนักเรียนเป็นผู้ตอบ
นาคาตอบเขียนบนกระดานครูตรวจสอบความถูกต้อง
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เล่นเกมซ่อนคา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ไม้
รู้ทยนั มกน่
ไม้ยามก
รู้
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครู ท บทวนการอ่ า นผั น วรรณยุ ก ต์ อั ก ษรกลางมี ตั ว สะกดแล้ ว ให้
นักเรี ย นฝึ กอ่านผั นวรรณยุกต์ที่ มี ม สะกด จากใบงานที่ ๐6 อ่ านผั น
วรรณยุกต์อักษรกลางมี ม สะกด
2. ครูนาอ่านบทร้อยกรองเรื่อง การใช้ไม้ยมก แล้วอธิบายสรุปใจความ
สาคัญของบทร้อยกรองและหลักเกณฑ์การใช้ไม้ยมก
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐7 เขียนคาอ่านไม้ยมก ( ๆ )

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
ดูใช้ อัศเจรีย์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียน เครื่องหมำยอัศเจรีย์ (!) และอ่ำนเขียนคำผันวรรณยุกต์อักษรกลำงที่มีตัว ย ว สะกด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เกมแข่งขันเรียงคำ
 บัตรคำเครื่องหมำยอัศเจรีย์(!)
 แบบฝึกอ่ำนกำรอ่ำนวรรณยุกต์ที่มีตัว ง น ม สะกด
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๘ – ๑๑
 ใบควำมรู้ เรื่อง เครื่องหมำยอัศเจรีย์(!)
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
.
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
ทบทวนการใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)

สรุปความรู้และการนาประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน




ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน



แต่งเรื่องตามจินตนาการโดยใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์
 จับคู่ทาใบงานที่ ๑๐ - ๑๑




เกมแข่งขันเรียงคาให้เป็นประโยค
 ทาใบงานที่ ๐๘ - ๐๙



รายวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ดูใช้ อัศเจรีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๒ ชั่วโมง
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คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
๑. อ่านและเขียน เครื่องหมายอัศเจรีย์ (! ) ได้
๒. อ่านและเขียน ผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มีตัว
ย ว สะกดได้ถูกต้อง
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกเครื่องหมายอัศเจรีย์(!)ได้
๒. อ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางและเขียนคาอักษร
กลางที่มีตัว ย ว สะกดได้
ขั้นสอน
๒. นั ก เรี ย นเล่ น เกมแข่ ง ขั น เรี ย งค าให้ เ ป็ น ประโยค ครู น าประโยคที่
นักเรียนเล่นเกมมาอธิบายความหมายและการใช้คาหรือเครื่องหมายที่ทา
ให้ผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น ครูชูบัตรคาเครื่องหมายอัศเจรีย์(ใช้เขียนหลังคาหรือ
ข้ อ ความที่ แ สดงอาการตกใจ)และอธิ บ ายการอ่ า นค าและการใช้
เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เมื่อนักเรียนเข้าใจให้ทาใบงานที่ ๐๘ เขียน
รูปอัศเจรีย์(!)
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มทาใบงานที่ ๐๙ เลือกเติมคาในช่องว่าง ตัวแทนกลุ่ม
อ่านประโยคจากใบงานกลุ่มละ ๒ คน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง ดูใช้ อัศเจรีย์
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านและเขียน เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
ขั้นนา
๒. การผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่มีตัว ย ว สะกด ๑. ครูทบทวนการใช้เครื่องหมายไม้ยมก แล้วให้ตัวแทนนักเรียนคิดคาที่ใช้
๓. การอ่านและเขียนคาอักษรกลางมีตัว ย ว สะกด เครื่องหมายไม้ยมกและร่วมกันอ่านคา

ภาระงาน/ชิน้ งาน
๑. ใบงานที่ ๐๘ ฝึกเขียนรูปอัศเจรีย์ (!)
๒. ใบงานที่ ๐๙ เติมคาให้ถูกต้อง
๓. ใบงานที่ ๑๐ ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
คาที่มี ย ว สะกด
๔. ใบงานที่ ๑๑ คัดลายมือ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกมแข่งขันเรียงคา
๒. ใบความรู้เครื่องหมายอัศเจรีย์(!)
๓. บัตรคาเครื่องหมายอัศเจรีย์(!)
๔. แบบฝึกอ่านการอ่านวรรณยุกต์ที่มีตัว ง น
ม สะกด
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาการเรียนและประโยชน์ของการ เครื่องมือประเมิน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ดูใช้ อัศเจรีย์
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
1. ครูทบทวนการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคาที่มี ง น ม สะกด จาก
แบบฝึ ก อ่ า นและฝึ ก อ่ านค าที่มี ย ว สะกดจากใบงานที่ ๑๐ นั กเรี ย น
แบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ครูอธิบายและสรุป
การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์และการฝึกแต่งเรื่องตามจินตนาการโดยใช้
เครื่องหมายอัศเจรีย์
2. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
คิดดี เรียบเรียงคำ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเรื่องโรงเรียนลูกช้ำง ตอบคำถำม บอกข้อคิดจำกเรื่อง เขียนสะกดคำและเรียบเรียงคำให้เป็น
ประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 แบบฝึกอ่ำนเรื่องโรงเรียนลูกช้ำง
 เกมเรียงคำเป็นประโยค
 หนังสือแบบเรียนภำษำพำที
 บัตรคำ
 กระดำษ เอ ๔ สีไม้
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๒ - ๑๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา
อ่าน เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง
ทาใบงานที่ ๑๒ - ๑๓




ดูบัตรคาและบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน

ทาใบงานที่ ๑๕ และวาดภาพระบายสีโรงเรียนลูกช้าง




ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน







อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้าง บอกข้อคิดจากเรื่อง
 แข่งขันเรียงคาให้เป็นประโยค
 ทาใบงานที่ ๑๔

เล่นเกมเรียงคาเป็นประโยค



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เครือ่ งหมายวรรคตอน
เรือ่ ง คิดดีเรียบเรียงคา
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. อ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างได้
2. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
๓. เขียนเรียงคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. รู้และเข้าใจการอ่านเรื่อง
๒. เข้าใจการเรียบเรียงคาให้เป็นประโยคได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้าง
๒. การตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๓. การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง
๔. การเรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
๕. การเขียนสะกดคา

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้าง
2. หนังสือแบบเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
3. บัตรคา
4. เกมเรียงคาเป็นประโยค

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ขั้นสอน
2. นักเรียนอ่านเรื่อง โรงเรียนลูกช้าง ตามครู แล้วสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
ภาระงาน/ชิน้ งาน
พร้อมทั้งดูภาพประกอบ ในหนังสือเรียนภาษาพาที หน้า ๕๕
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ ตอบคาถามจากเรื่องโรงเรียนลูกช้าง และ
๑. ใบงานที่ ๑๒ ตอบคาถามจากเรื่อง
ใบงานที่ ๑๓ ค้นหาคาที่มีพยัญชนะอักษรกลางและมี ง น ม ย สะกด
โรงเรียนลูกช้าง
๒. ใบงานที่ ๑๓ ค้นหาคา
๓. ใบงานที่ ๑๔ เรียงคาให้เป็นประโยค
๔. ใบงานที่ ๑๕ เขียนสะกดคาและฝึกอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คิดดี เรียบเรียงคา
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงช้าง พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนเล่นเกมเรียงคาเป็นประโยค ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
และอ่านประโยคพร้อมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คิดดี เรียบเรียงคา
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูอ่านทบทวน เรื่องโรงเรียนลูกช้าง และนักเรียนร่วมกันบอกข้อคิดที่
ได้จากเรื่อง
2. นักเรียน แข่งขันเรียงคาให้เป็นประโยคจากบัตรคา ฝึกอ่านประโยค
และ ทาใบงานที่ ๑๔ เรียงคาให้เป็นและใบงานที่ ๑๕ เขียนสะกดคาที่มี
ง น ม ย ว สะกด

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ จำ�ได้ ใช้เป็น ( เครื่องหมำยวรรคตอน ) เวลำ ๒ ชัว่ โมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนบทอำขยำนตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน อ่ำนเขียนสะกดคำที่มี ง น ม ย ว สะกดและ
กำรใช้เครื่องหมำยไม้ยมก (ๆ) เครื่องหมำยอัศเจรีย์ (!)
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บทอำขยำน “ตั้งไข่ล้มต้ม ไข่กิน”
 บัตรภำพเครื่องหมำยอัศเจรีย์
 บัตรภำพเครื่องหมำยไม้ยมก
 เกมปริศนำคำทำย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑๖ – ๑๘
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ทาแบบทดสอบหลังเรียน









ทบทวน เรื่องเครื่องหมาย อัศเจรีย์ !)( เครื่องหมาย ไม้ยมก( ๆ)
ทาใบงานที่ ๑๘
ฝึกอ่านคา และประโยค ที่มีเครื่องหมาย อัศเจรีย์ และไม้ยมก จากบัตรคา

บทอาขยาน “ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน”
ทาใบงานที่ ๑๖ - ๑๗




เล่นเกมปริศนาคาทาย



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เครือ่ งหมายวรรคตอน เรือ่ ง อ่จำา�นได้
ได้ ใช้ใช้เป็เป็นน (เครือ่ งหมายวรรคตอน) เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. ท่องบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินได้ถูกต้อง
2. อ่านและเขียน สะกดคาที่มี ง น ม ย ว
สะกดได้ถูกต้อง
3. เขียนคาตามคาบอกได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินได้
2. อ่านและเขียนสะกดคาที่มี ง น ม ย ว สะกดได้
3. เขียนตามคาบอกได้

ขั้นสอน
2. ครูอ่านนาบทอาขยาน “ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน” ทีละวรรค นักเรียนอ่าน
ตามจนคล่องแล้วร่วมกันสนทนาเรื่องจากบทอาขยานนักเรียนแบ่งกลุ่ม
ศึกษาบทอาขยาน “ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน” สังเกตคาตัวสะกดต่าง ๆ ทา
ใบงานที่ 16 หาคาที่มี ง น ม ย ว สะกดจากบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่
กินแล้วส่งตัวแทนนาเสนอผลงานช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 17 เขียนสะกดคา
.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง อ่จำา�นได้
ได้ ใช้ใช้เป็เป็นน (เครื่องหมายวรรคตอน)
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
1. การอ่านบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
ขั้นนา
2. การอ่านสะกดคาที่มี ง น ม ย ว สะกด
1. นักเรียนเล่นเกมปริศนาคาทายอะไรเอ่ย โดยให้สลั บเปลี่ยนกลุ่มทาย
3. เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และกลุ่มตอบคาทายแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 16 ค้นหาคาที่
2. ใบงานที่ 17 เขียนสะกดคา
3. ใบงานที่ 18 เขียนตามคาบอก
4. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอาขยาน “ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน”
2. บัตรภาพเครื่องหมายอัศเจรีย์
3. บัตรภาพเครื่องหมายไม้ยมก
4. เกมปริศนาคาทาย
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนแล้วช่วยกันเฉลยแบบทดสอบ ครู เครื่องมือประเมิน
สรุปผลพัฒนาการประเมินก่อนเรียนหลังเรียน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อ่จำา�นได้
ได้ ใช้ใช้เป็เป็นน (เครื่องหมายวรรคตอน)
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
1. ครูอธิบายทบทวนเรื่อง เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) เครื่องหมายไม้ยมก
( ๆ ) การนาไปใช้ และทาใบงานที่ 18 เขียนตามคาบอก คาที่มี ง น ม ย
ว สะกด จานวน 10 คา ครูตรวจสอบผลงานถ้าเขียนคาผิดให้แก้ไขคาให้
ถูกต้อง
2 นักเรียนฝึกอ่านคาและประโยคที่มีเครื่องหมาย อัศเจรีย์ และไม้ยมก
จากบัตรคา

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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★

ท ๗/ผ.1
ท ๗/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใด คือ เครือ่ งหมายอัศเจรีย์
ก. ?
ข. !

ค. ๆ

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. อ้าว ! แก้วมาได้อย่างไร ข. แอ๋ว! แม่เรียกมาหา

ค. อิ๋ง! ไปไหน

3. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
ก. ขาว
ข. ดาว

ค. ยาว

อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม ข้อ 4 – 6
ดาวไปโรงเรียน
ฝึกตนขยัน
แต่ดอนเกียจคร้าน
คาสอนนานา

อ่านเขียนทุกวัน
หมั่นหาวิชา
มานานหนักหนา
ระอาเหลือใจ

4. นักเรียนควรเอาอย่างใครตามบทร้อยกรองนี้
ก. ดอน
ข. ดาว

ค. วิชา

5. การกระทาของดอนเหมือนใคร
ก. แดงตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทัน
ข. ขาวช่วยพ่อแม่ทางานก่อนจึงไปโรงเรียน
ค. เขียวไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะเลี่ยงการจราจร
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ท ๗/ผ.1

★ ท ๗/ผ.๑

6. จากบทร้อยกรอง คาที่มีตัวสะกดด้วยแม่กน มีกี่คา
ก. 10 คา
ข. 11 คา

ค. 12 คา

7. ข้อใด คือ เครือ่ งหมายไม้ยมก
ก. ๆ
ข. !

ค. ?

8. คาว่า บ้าน กับ บ้าง มีสิ่งใดแตกต่างกัน
ก. พยัญชนะ
ข. สระ

ค. ตัวสะกด

9. เขาเก็บดอกบัวใน......................ควรเติมคาใดจึงจะถูกต้อง
ก. บึง
ข. บึน

ค. บึม

10. ข้อใดผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้ถูกต้อง
ก. ผึง ผึ่ง ผึ้ง ผึ๊ง ผึ๋ง
ข. ขาว ข่าว ข้าว ข๊าว ข๋าว
ค. ปุน ปุ่น ปุ้น ปุ๊น ปุ๋น
……………………………………………………………………..…………………..
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★

ท
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.1

ใบความรูส้ าหรับครู
๑. มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดในภาษาไทย มี ๘ แม่ เรียกชือ่ ดังนี้
แม่
แม่กง

ตัวสะกดตรงมาตรา
ตัวสะกดตรงมาตรา
(พยัญชนะ)
(พยัญชนะ)
ง
-

แม่กน

น

ญ ณ ร ล ฬ

แม่กม

ม

-

แม่เกย

ย

-

แม่เกอว

ว

-

แม่กก

ก

แม่กด

ด

แม่กบ

บ

ข
จ
ต
ป

ค
ช
ถ
พ

ฆ
ซ ฎ ฏ ฐ ฒ ฑ
ท ธ ศ ษ ส
ฟ ภ
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ท ๗/ผ.๑
 ท ๗/ผ.1

★

ชัน้ ป.๑ ควรสอนเฉพาะคาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
๒. สระบางรูปเปลีย่ นรูปเมือ่ มีตัวสะกด
สระบางรู ป ในภาษาไทย จะเปลี่ ย นรู ป เมื่ อ มี ตั ว สะกด
เบื้องต้น สาหรับ ชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรสอนสระ –ะ
และ สระ –ื อ ที่เปลี่ยนรูป
รูปสระ

เมื่อมีตวั สะกดใช้รปู

ตัวอย่าง

-ะ

-ั

กัง อัน

–ื อ

–ื

ตื่น ปืน
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★

ท ๗/ผ.1
ท ๗/ผ.๑

๓. การสอนอ่านสะกดคา
การสอนอ่านสะกดคามีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และวิธีใดที่นักเรียนจะเข้าใจอ่านเขียนได้เร็ว หลักสาคัญ คือ
ควรให้นักเรียนเข้าใจเสียงสระ รูปสระ และสะกดเรียงลาดับ
จากพยัญชนะ สระ ตัวสะกด ไปจนถึง วรรณยุกต์ เนื่องจาก
การเขียนจะลาดับเช่นนี้
กาง สอนอ่านสะกดว่า กอ – อา – งอ กาง
ก้าง สอนอ่านสะกดว่า กอ – อา – งอ กาง –
ไม้โท
ก้าง
กัง สอนอ่านสะกดว่า
กอ – อะ – งอ กัง
(เน้นเสียงสระ)
หรือสอนอ่านสะกดว่า กอ – ไม้หันอากาศ – งอ
กัง (เน้นเสียงสระ)
กั้ง สอนอ่านสะกดว่า
กอ – อะ – งอ
กัง –
ไม้โท กั้ง (เน้นเสียงสระ)
หรือสอนอ่านสะกดว่า กอ – ไม้หันอากาศ – งอ
กัง – ไม้โท กั้ง
(เน้นเสียงสระ)
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★

ท ๗/ผ.1
ท ๗/ผ.๑

การสอนเน้นเสียงสระและรูปสระข้างต้น เป็นการนาเสียง
ให้อ่านได้ตรงกับเสียงของคา แต่ถ้าสอนโดยยึดตามการพิ มพ์
จะไม่เกิดการนาเสียงอ่าน
ก้าน สอนอ่านสะกดว่า กอ – ไม้โท – อา – นอ
ก้าน
๔. การสอนอ่านแจกลูก
การสอนอ่ า นแจกลู ก มั ก ท าต่ อ เนื่ อ งจากการสอนอ่ า น
สะกดคา โดยตระหนัก ว่า เมื่อนักเรียนอ่านคาใดคาหนึ่งแล้ว
ถ้านาตัวอักษรอื่นมาแทนที่ได้ ก็ไม่ต้องสอนสะกดคาทีละคา
แต่จะอ่านได้คราวละหลายคา และช่วยให้อ่านได้แม่นยาขึ้น
โดยยึดจากคาหลักเป็นสาคัญ คาหลักซึ่งตั้งไว้ และนาไปแจกแก่
ตัว อัก ษร เปรี ยบเป็ นแม่ส่ วนตัว อัก ษรอาจเป็น พยั ญชนะต้ น
สระ ตัวสะกด หรือวรรณยุกต์ก็ได้ ที่นาไปแทนอักษรบางตัว
ของค าหลั ก (หรื อ รั บ แจกค าหลั ก ) เปรี ย บเป็ น ลู ก จึ ง เรี ย ก
วิธีการนี้ว่าแจกลูก
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ท ๗/ผ.1
ท ๗/ผ.๑

ตัวอย่าง
กา จา ดา ตา บา ปา อา
(รูปสระคงที่ แจกไปยังพยัญชนะต้น)
กะ กา กิ กี กึ กือ กุ กู
(พยัญชนะต้นคงที่ แจกไปยังรูปสระ)
กาง จาง ดาง ตาง บาง ปาง อาง
(รูปสระและตัวสะกดคงที่ แจกไปยังพยัญชนะต้น)
กาง กาน กาม กาย กาว กาก กาด กาบ
(พยัญชนะต้นและสระคงที่ แจกไปยังตัวสะกด)
กาง กิง กีง กึง กืง กุง กูง
(พยัญชนะต้นและสระคงที่ แจกไปยังรูปสระ)

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

แบบฝึกอ่าน

ท ๗/ผ.๑
ท ๗/ผ.1


การอ่านคามีตวั สะกด
คาชีแ้ จง การอ่านสะกดคา
กอ – อา – กา กา – งอ – กาง กา – นอ – กาน
กา – มอ – กาม กา – ยอ –กาย กา – วอ – กาว
ไม่มี
มีตวั สะกด
ตัวสะกด
แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว
กา
กาง กาน
กาม
กาย
กาว
จา
จาง
จาน
จาม
จาย
จาว
ดา
ดาง ดาน
ดาม
ดาย
ดาว
ตา
ตาง ตาน
ตาม
ตาย
ตาว
บา
บาง บาน บาม
บาย
บาว
ปา
ปาง ปาน ปาม
ปาย
ปาว
อา
อาง อาน
อาม
อาย
อาว
กิ
กิง
กิน
กิม
กิย
กิว
เมือ่ อ่านคล่องแล้ว ให้เปลีย่ นเป็นสระ – ะ, –ิ , –,ี –ึ, –,ื –ุ, -ู
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ท ๗/ผ.1-01
ท
๗/ผ.๑
๗/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐1
อ่านคาทีม่ ตี ัวสะกด
คาชีแ้ จง ฝึกอ่านคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางประสมสระเดีย่ วและมีตัวสะกด
งนมยว

อักษรกลาง ก จ ด ต บ ป อ

ไม่มี
ตัวสะกด
กะ
กา
กิ
กี
กึ
กือ
กุ
กู

ง
น
กัง กัน
กาง กาน
กิง กิน
กีง กีน
กึง กึน
กืง กืน
กุง กุน
กูง กูน

ประเมินผลการอ่าน

 อ่านได้

ตัวสะกด
ม
กัม
กาม
กิม
กีม
กึม
กืม
กุม
กูม

ย
ว
กัย กัว
กาย กาว
กิย กิว
กีย กีว
กึย กึว
กืย กืว
กุย กุว
กูย กูว

 อ่านไม่ได้

…………………………………… ผูป้ ระเมิน
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.1

ท ๗/ผ.๑

แบบฝึกอ่านพยัญชนะอักษรกลางประสมสระ
คาชีแ้ จง ฝึกอ่านแบบแจกลูกโดยอ่านจากซ้ายไปขวาเปลีย่ นไปตามรูปสระ และฝึกอ่าน
จากข้างบนลงข้างล่าง หรืออ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นแถว ๆ ตาม
พยัญชนะอักษรกลาง

สระ
อักษร
กลาง

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

-ะ -า -ิ

-ี

-ึ - ื อ - ุ

-ู

กะ
จะ
ดะ
ตะ
บะ
ปะ
อะ

กี
จี
ดี
ตี
บี
ปี
อี

กึ
จึ
ดึ
ตึ
บึ
ปึ
อึ

กู
จู
ดู
ตู
บู
ปู
อู

กา
จา
ดา
ตา
บา
ปา
อา

กิ
จิ
ดิ
ติ
บิ
ปิ
อิ

กือ
จือ
ดือ
ตือ
บือ
ปือ
อือ

กุ
จุ
ดุ
ตุ
บุ
ปุ
อุ

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท ๗/ผ.๑-๐๒
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.1-02


ใบงานที่ ๐2
เขียนคาที่มตี วั สะกด
คาชีแ้ จง แบ่งกลุ่มนักเรียนเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดีย่ วและตัวสะกด
ง น ม ย ว กลุ่มละ 1 ตัว

แม่ ก กา

แม่ กง

แม่ กน

แม่ กม

แม่ เกย

แม่ เกอว

จะ

จัง

จัน

จัม

จัย

จัว

จา

จาง

จาน

จาม

จาย

จาว

จิ

จิง

จิน

จิม

จิย

จิว

จี

จีง

จีน

จีม

จีย

จีว

จึ

จึง

จึน

จึม

จึย

จึว

จือ

จืง

จืน

จืม

จืย

จืว

จุ

จุง

จุน

จุม

จุย

จุว

จู

จูง

จูน

จูม

จูย

จูว

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ใบงานที่ ๐3

ท ๗/ผ.๑-๐๓
๗/ผ.๑



ท ๗/ผ.1-03

เขียนคาในช่องว่าง
คาชีแ้ จง เขียนคาจากการอ่านสะกดคาในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วฝึกอ่าน
ตัวอย่าง

กอ – อา – งอ

กาง

ดอ – อา – วอ

ดาว

จอ – อา – นอ

จาน

ปอ – อี – นอ

ปีน

ดอ – อิ – นอ

ดิน

ตอ – อู – มอ

ตูม

จอ – อึ – งอ

จึง

บอ – อา – ยอ

บาย

ออ – อุ – ยอ

อุย

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

บทอ่านเรื่อง พี่สะอาง กับ พี่สะอาด



ท ๗/ผ.๒
๗/ผ.๑

ท ๗/ผ.๒

พี่สะอาง กับ พีส่ ะอาด มี ปู่ ชื่อ อุม่ มี ย่า ชื่อ อิ่ม
มี ป้า ชื่อ ปุ่น มี อา ชือ่ อ่อน มี น้า ชือ่ อ๋อ
บ้าน พี่สะอาง กับ พีส่ ะอาด ติด กับ ป่า ติด กับ บึง
มี ปู
มีกระจับ
ที่ บึง มี ปลา
ใน บ้าน มี กระจาด
มี กระบุง
มี บุง้ กี๋
ดีๆ
ป้าปุน่ ถือ กระจาด มา หา ปลา หา ปู หา กระจับ
ที่ บึง
พี่สะอาง กับ พีส่ ะอาด ถือ กระบุง มา หา มะตาด
มะตูม
มะดัน
ที่ ป่า
พี่สะอาง พีส่ ะอาด ปะ ป้าปุน่ และ พูด ว่า ที่นี่ ดี
มี ปู่ ย่า พี่ ป้า น้า อา ป่า บึง ซึ่ง มี อืน่ ๆ อีก มาก มาย
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท
๗/ผ.๒ท ๗/ผ.๒

ใบความรูส้ าหรับครู
การสอนผันอักษรกลางที่มตี ัวสะกด ง น ม ย ว
ผันได้ ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท
เสียงตรี เสียงจัตวา
จากตาราง สอนอ่านดังนี้
บรรทัดที่ ๑ อ่านว่า สามัญ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จตั วา
บรรทัดที่ ๒ อ่านว่า กอ – อะ – งอ – กัง / กัง เอก กัง่
/ กัง โท กัง้ / กัง ตรี กัง๊ / กัง จัตวา กัง๋
กัง กัง่ กัง้ กัง๊ กัง๋
บรรทัดที่ ๓ อ่านว่า กอ – กา – งอ – กาง / กาง เอก ก่าง
/ กาง โท ก้าง / กาง ตรี ก๊าง /
กาง จัตวา ก๋าง / กาง ก่าง ก้าง ก๊าง ก๋าง
ครูอา่ นนาไปจนถึง กูง แล้วเปลี่ยนเป็นพยัญชนะอักษร
กลางตัวอืน่ ๆ คือ จ ด ต บ ป อ และเปลีย่ นตัวสะกดเป็น น ม
ย ว ให้หดั ผันปากเปล่าจนเข้าใจวิธีผนั จาหลักการผันให้
แม่นยาและออกเสียงให้ชัดเจน
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ท
๗/ผ.๒ท ๗/ผ.๒

★

การฝึกผันอักษรกลางทีม่ ีตวั ง น ม ย ว สะกด
รูปและเสียง
คา

กัง
กาง
กิง
กีง
กึง
กืง
กุง
กูง

สามัญ

่

้

๊

๋

กัง
กาง
กิง
กีง
กึง
กืง
กุง
กูง

กัง่
ก่าง
กิง่
กีง่
กึง่
กืง่
กุง่
กูง่

กัง้
ก้าง
กิง้
กีง้
กึง้
กืง้
กุง้
กูง้

กัง๊
ก๊าง
กิง๊
กีง๊
กึง๊
กืง๊
กุง๊
กูง๊

กัง๋
ก๋าง
กิง๋
กีง๋
กึง๋
กืง๋
กุง๋
กูง๋

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.๒-04
๗/ผ.๒-๐๔

ใบงานที่ ๐4
การผันวรรณยุกต์อกั ษรกลางมีตัวสะกด
คาชี้แจง จับคู่ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์คาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางประสมสระอา
และมี ง น สะกด

เสียง

เสียง
สามัญ

เสียงเอก
่

เสียงโท
้

เสียงตรี เสียงจัตวา
๊
๋

กาง
จาง
ดาง
ตาน
บาน
ปาน
อาน

กาง
จาง
ดาง
ตาน
บาน
ปาน
อาน

ก่าง
จ่าง
ด่าง
ต่าน
บ่าน
ป่าน
อ่าน

ก้าง
จ้าง
ด้าง
ต้าน
บ้าน
ป้าน
อ้าน

ก๊าง
จ๊าง
ด๊าง
ต๊าน
บ๊าน
ป๊าน
อ๊าน

คา

ประเมินผลการอ่าน

 อ่านได้

ก๋าง
จ๋าง
ด๋าง
ต๋าน
บ๋าน
ป๋าน
อ๋าน

 อ่านไม่ได้
…………………………………… ผูป้ ระเมิน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★


ท ๗/ผ.๒-๐๕
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.๒-05

ใบงานที่ ๐5
เลือกคาเติมลงในช่องว่าง
คาชีแ้ จง เลือกคาที่กาหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ก้าง

บ้าน

จาน

1. อา มา รับ ค่า

จ้าง

2.

ก้าง

ทู มี

อ่าน

จ้าง

3. ตา มา หา อา ที่ บ้าน
4. พี่ ก้ามปู อ่าน
5. ป่าน ช่วย แม่ ล้าง จาน
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.๒-๐๖
๗/ผ.๑
ท ๗/ผ.๒-06


ใบงานที่ ๐6
การอ่านผันวรรณยุกต์อกั ษรกลางมี ม สะกด
คาชีแ้ จง ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง คาที่มี ม สะกด
อักษรกลาง ก จ ด ต บ ป อ

เสียง
คา

เสียง
สามัญ

เสียงเอก เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

่

้

๊

๋

อัม

อัม

อั่ม

อั้ม

อั๊ม

อั๋ม

อาม

อาม

อ่าม

อ้าม

อ๊าม

อ๋าม

อิม

อิม

อิม่

อิ้ม

อิ๊ม

อิ๋ม

อีม

อีม

อี่ม

อี้ม

อี๊ม

อี๋ม

อืม

อืม

อื่ม

อื้ม

อื๊ม

อื๋ม

อุม

อุม

อุ่ม

อุ้ม

อุ๊ม

อุ๋ม

อูม

อูม

อู่ม

อู้ม

อู๊ม

อู๋ม

หมายเหตุ เปลี่ยนเป็นผันอักษรกลางตัวอืน่ ด้วย

ประเมินผลการอ่าน

 อ่านได้

 อ่านไม่ได้

…………………………………… ผูป้ ระเมิน
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ใบความรูส้ าหรับครู
เรือ่ ง เครื่องหมายวรรคตอน
ไม้ยมก

ท ๗/ผ.๒
๗/ผ.๑
 ท ๗/ผ.๒

ไม้ยมก อ่านว่า ไม้ – ยะ – มก หรือ ยมก เป็นชือ่
เครือ่ งหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ๆ

การใช้ไม้ยมก
ใช้เขียนหลังคา วลี หรือ ประโยค เพื่อให้อา่ นซ้าคา วลี
หรือประโยค อีกครัง้ หนึ่ง
ตัวอย่าง เช่น
๑. เด็กเล็ก ๆ อ่านว่า เด็ก เล็ก เล็ก
๒. ในวันหนึ่ง ๆ อ่านว่า ในวันหนึ่ง วันหนึ่ง
๓. มีเสียงตะโกนว่า “ไฟไหม้ๆ” อ่านว่า มีเสียงตะโกนว่า
ไฟไหม้ ไฟไหม้
โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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บัตรเครือ่ งหมายวรรคตอน

-ๆ

★ ทท๗/ผ.๒
๗/ผ.๑
๗/ผ.๒

2

1

3

เครือ่ งหมายไม้ยมก
อ่านว่า ไม้ – ยะ – มก
คือ เครื่องหมายสาหรับเขียนหลังคา วลี
หรือ ประโยค เพื่อให้อา่ นซ้าคา วลี หรือ
ประโยค อีกครัง้ หนึง่

เด็กเล็ก ๆ ไฟไหม้ ๆ
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★

ท ๗/ผ.๒
๗/ผ.๑
ท ๗/ผ.๒


บัตรคาเครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)

ดีๆ อื่นๆ
เด็กๆ เร็วๆ
ใครๆ จริงๆ
เพื่อนๆ
วันหนึ่งๆ
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★

ท ๗/ผ.๒-07

ท ๗/ผ.๒-๐๗
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๐7
เขียนคาอ่านไม้ยมก (ๆ)
คาชีแ้ จง เขียนคาอ่านให้ถูกต้อง

ดี ๆ อ่านว่า

ดี ดี

1. เด็ก ๆ อ่านว่า

เด็ก เด็ก

2. ต่าง ๆ อ่านว่า

ต่าง ต่าง

3. อื่น ๆ อ่านว่า

อื่น อื่น

4. อะไรๆ อ่านว่า

อะไร อะไร

5. ปู๊น ๆ อ่านว่า

ปู๊น ปู๊น

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

เกมแข่งขันเรียงคา

ท ๗/ผ.๓
ท ๗/ผ.๓
๗/ผ.๑


อุปกรณ์
บัตรคาเรียงประโยค
มีด

บาด

มือ

ฉัน

ช่วย

ด้วย

คน

ตก

น้า

หาย

ไป

ไหน

นะ

ใคร

มา

หา

แล้ว
นะ
หน้า

บ้าน

วิธเี ล่น
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน แจกซองบัตรคากลุ่มละ ๑ ซอง
๒.แต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงคาให้เป็นประโยคที่มีความหมาย
และถูกต้อง
๓.กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้อ่านประโยค ถ้าเรียงคาผิดให้แก้ไขใหม่
๔.กลุ่มไหนเรียงคาถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ และ
เปลี่ยนซองบัตรคาเล่นใหม่
201
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★

ท ๗/ผ.๓
ท ๗/ผ.๓

บัตรคา

!

เครือ่ งหมายอัศเจรีย์
อ่านว่า อัด-สะ-เจ-รี
คือเครื่องหมายสาหรับเขียนไว้หลัง
คาอุทาน ซึง่ เปล่งออกมาเวลาตกใจ
ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น

อุ๊ย!

อ๋อ!

ปัง!

ไชโย! โอ้โฮ!
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★

 ท ๗/ผ.๓-08
ท ๗/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
เขียนเครือ่ งหมายอัศเจรีย์ (!)
คาชีแ้ จง ฝึกเขียนเครือ่ งหมาย อัศเจรีย์ !

!

!

!

!

!

!

เติมเครือ่ งหมาย ! หลังคาอุทานและฝึกอ่าน

โอ้โฮ

ปัง

โครม

เอ๊ะ

อุ๊ย

ช่วยด้วย

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

 ท ๗/ผ.๓-09
ท ๗/ผ.๓-๐๙

ใบงานที่ ๐๙
เติมคาให้ถกู ต้อง
คาชีแ้ จง เลือกคาที่กาหนดเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

อ๋อ ว้าย อุ๊ย

โอ๊ย

โอ้โฮ

๑.

โอ๊ย ! มีด บาด มือ

๒.

ว๊าย ! ช่วยด้วยๆ คน ตก น้า

๓.

โอ้โฮ ! ชุด ของ เธอ สวย จัง

๔.

อุ๊ย ! อะไร หล่น ใส่ หัว

๕.

อ๋อ ! เรื่อง มัน เป็น อย่าง นี้ เอง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

 ท ๗/ผ.๓
ท ๗/ผ.๓

การอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มี ง น ม สะกด
อักษรกลาง ก จ ด ต บ ป อ
คา

สามัญ

่

้

๊

๋

กัง

กัง

กั่ง

กั้ง

กั๊ง

กั๋ง

กัน

กัน

กั่น

กั้น

กั๊น

กั๋น

กัม

กัม

กั่ม

กั้ม

กั๊ม

กั๋ม

จาง

จาง

จ่าง

จ้าง

จ๊าง

จ๋าง

จาน

จาน

จ่าน

จ้าน

จ๊าน

จ๋าน

จาม

จาม

จ่าม

จ้าม

จ๊าม

จ๋าม

ติง

ติง

ติ่ง

ติ้ง

ติ๊ง

ติ๋ง

ติน

ติน

ติ่น

ติ้น

ติ๊น

ติ๋น

ติม

ติม

ติ่ม

ติ้ม

ติ๊ม

ติ๋ม
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ท ๗/ผ.๓-๑๐
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.๓-10

ใบงานที่ ๑๐
ผันวรรณยุกต์อกั ษรกลางคาทีม่ ี ย ว สะกด
คาชีแ้ จง จับคู่ ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางคาที่มี ย ว สะกดให้คล่องและทดสอบ
อ่านกับครู
คา

รูปและเสียง เสียงสามัญ

กาย
จาย
ดาย
ตาย
บาว
ปาว
อาว
กาว

กาย
จาย
ดาย
ตาย
บาว
ปาว
อาว
กาว

ประเมินผลการอ่าน

เสียงเอก
่

เสียงโท
้

เสียงตรี
๊

เสียงจัตวา
๋

ก่าย
จ่าย
ด่าย
ต่าย
บ่าว
ป่าว
อ่าว
ก่าว

ก้าย
จ้าย
ด้าย
ต้าย
บ้าว
ป้าว
อ้าว
ก้าว

ก๊าย
จ๊าย
ด๊าย
ต๊าย
บ๊าว
ป๊าว
อ๊าว
ก๊าว

ก๋าย
จ๋าย
ด๋าย
ต๋าย
บ๋าว
ป๋าว
อ๋าว
ก๋าว

 อ่านได้

 อ่านไม่ได้

…………………………………… ผูป้ ระเมิน
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.๓-11

ท ๗/ผ.๓-๑๑        
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๑๑
คัดลายมือ
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด คาที่ผันวรรณยุกต์อักษรกลางและ
มี ง น ม สะกด

จ้าง
บ้าน
ตุ่ม
ตื่นตูม
อึ่งอ่าง
ก้ามกุ้ง
ชือ่ ..................................... สกุล .................................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.๔
ท ๗/ผ.4


แบบฝึกอ่าน
เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง
ใบโบก ใบบัว และลูกช้าง หลาย เชือก ไป โรงเรียน
โรงเรียน อยู่ ท้าย หมู่บา้ น ควาญโพ พ่อ ของ ภูผา เป็น
ครูใหญ่ ช้าง แต่ละ เชือก มี ควาญ คอย ฝึก
วันนี้ ลูกช้าง ฝึก จูง หาง กัน
ควาญช้าง จูง ใบโบก ไป ต่อ แถว
ใบโบก ใช้ งวง จับ หางช้าง
ข้างหน้า ควาญช้าง จูง ใบบัว ไป ต่อ แถว ใบบัว
ใช้ งวง จับ หาง ใบโบก ลูกช้าง เดิน ตาม กัน เป็น
วงกลม ฝึก ซ้าไป ซ้ามา ไม่ กี่ วัน ใบโบก
และ ใบบัว ทา ตาม ได้
เมื่อ ฝึก จบ ทุกครัง้ ลูกช้าง ได้ กิน กล้วย ได้ กิน
อ้อย เป็น กาลังใจ
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
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★

ท ๗/ผ.๔-๑๒
ท ๗/ผ.4-12


ใบงานที่ ๑๒

/

ตอบคาถามจากเรือ่ ง โรงเรียนลูกช้าง
คาชีแ้ จง อ่านเรือ่ ง โรงเรียนลูกช้างแล้วตอบคาถามต่อไปนี้

๑.

โรงเรียน ลูกช้าง อยู่ ที่ ไหน
โรงเรียน ลูกช้าง อยู่ ท้าย หมู่บ้าน

๒.

พ่อ ของ ภูผา ชื่อ อะไร
ควาญโพ

๓.

ใคร ฝึก ลูกช้าง
ควาญช้าง

๔.

ลูกช้าง ได้ กิน อะไร เป็น กาลัง ใจ
กล้วย และ อ้อย

๕.

ลูกช้าง เดิน ตาม กัน อย่างไร
ลูกช้าง เดิน ตาม กัน เป็น วงกลม

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.4-13

ท ๗/ผ.๔-๑๓
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๑๓
ค้นหาคา
คาชีแ้ จง หาคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและมีตัวสะกด ง น ม ย
จาก เรื่องโรงเรียนลูกช้าง และคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด (แนวคาตอบ)

กัน

ตาม
โรงเรียนลูกช้าง

อ้อย

จูง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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ท ๗/ผ.๔-๑๔
๗/ผ.๑
 ท ๗/ผ.๔-14

★

ใบงานที่ ๑๔
เรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง นาคาที่กาหนดให้มาเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้อง

๑. กิน ใบโบก อ้อย

ใบโบก กิน อ้อย

๒. เดิน ลูกช้าง เป็น แถว

ลูกช้าง เดิน เป็น แถว

๓. งวง หาง จับ ใบบัว ใช้

ใบบัว ใช้ งวง จับ หาง

๔. อึ่งอ่าง ใน อยู่ ตุ่ม

อึ่งอ่าง อยู่ ใน ตุ่ม

๕. วงกลม ลูกช้าง เดิน เป็น

ลูกช้าง เดิน เป็น วงกลม

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............

211
6102133L01.indd 211

6/25/18 11:16 AM

★

ท ๗/ผ.๔-15
๗/ผ.๑
ท ๗/ผ.๔-๑๕

ใบงานที่ ๑๕
เขียนสะกดคาและฝึกอ่าน
คาชีแ้ จง เขียนสะกดคาจากคาที่กาหนดให้และฝึกอ่าน

ตัวอย่าง กิน = กอ – อิ – นอ – กิน

๑. จูง

จอ – อู – งอ – จูง

๒. ตาม

ตอ – อา – มอ – ตาม

๓. ปีน

ปอ – อี – นอ – ปีน

๔. กาย

กอ- อา – ยอ – กาย

๕. ดาว

ดอ – อา – วอ – ดาว

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.๕

ท ๗/ผ.๕
๗/ผ.๑

บทอาขยาน ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
ตัง้ เอ๋ย ตั้งไข่
จะ ตัง้ ไย ไข่ กลม ก็ ล้ม สิน้
ถึง ว่า ไข่ ล้ม จะ ต้ม กิน
ถ้า ตก ดิน เสีย ก็ อด หมด ฝีมือ
ตัง้ ใจ เรา นี้ จะ ดี กว่า
อุตส่าห์ อ่าน เขียน เรียน หนังสือ
ทัง้ วิชา สารพัด เพียร หัดปรือ
อย่า ดึงดื้อ ตัง้ ไข่ ร่าไร เอย

วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กระทรวงศึกษาธิการ
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★

ท ๗/ผ.๕-๑๖
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.๕-16


ใบงานที่ ๑๖
ค้นหาคา
คาชีแ้ จง ค้นหาคาที่มี ง น ม ย เป็นตัวสะกด จากบทอาขยาน ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน

คาที่มี ง น ม ย
เป็นตัวสะกด

ชือ่ กลุม่ ......................... สมาชิก ๑..........................................
๒..........................................
๓..........................................
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★

ท ๗/ผ.๕-17

ท ๗/ผ.๕-๑๗
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๑๗
เขียนสะกดคา
คาชีแ้ จง เขียนสะกดคา จากคาที่กาหนดให้และฝึกอ่าน
ตัวอย่าง
ตัง้ = ตอ – อะ – งอ ตัง – ไม้โท

ตัง้

๑. บิน บอ – อิ – นอ – บิน
๒. ดึง ดอ – อึ – งอ – ดึง
๓. อ่าน
ออ – อา – นอ – อาน – ไม้เอก – อ่าน
๔. ดื้อ
ดอ – อือ – ดือ – ไม้โท – ดือ้
๕. ปุ่น
ปอ – อุ – นอ – ปุน – ไม้เอก – ปุ่น
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.๕-18
ท ๗/ผ.๕-๑๘
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๑๘
เขียนตามคาบอก
คาชีแ้ จง เขียนตามคาบอก ๑๐ คา ฟังคาบอกจากครู คาละ ๒ ครั้ง จึงลงมือเขียน
เขียนเสร็จให้วางดินสอรอฟังคาใหม่ต่อไป

ได้คะแนน.....................คะแนน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท
๗/ผ.๑ท ๗/ผ.๕
๗/ผ.๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ เครื่องหมายวรรคตอน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
อ่านข้อความแล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓
ดาวไปโรงเรียน

อ่านเขียนทุกวัน

ฝึกตนขยัน

หมั่นหาวิชา

แต่ดอนเกียจคร้าน

มานานหนักหนา

คาสอนนานา

ระอาเหลือใจ

๑. นักเรียนควรเอาอย่างใครตามบทร้อยกรองนี้
ก. ดอน

ข. ดาว

ค. วิชา

๒. การกระทาของดอนเหมือนใคร
ก. แดงตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทัน
ข. ขาวช่วยพ่อแม่ทางานก่อนจึงไปโรงเรียน
ค. เขียวไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะเลียงการจราจร
๓. จากบทร้อยกรอง คาที่มีตัวสะกดด้วยแม่กน มีกี่คา
ก. 10 คา

ข. 11 คา

ค. 12 คา

ข. !

ค. ๆ

๔. ข้อใด คือ เครือ่ งหมายอัศเจรีย์
ก. ?
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★

๕. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ก. อ้าว ! แก้วมาได้อย่างไร ข. แอ๋ว! แม่เรียกมาหา
๖. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
ก. ขาว
ข. ดาว

ท ๗/ผ.๕
ท ๗/ผ.๕   

ค. อิ๋ง! ไปไหน

ค. ยาว

๗. เขาไปเก็บดอกบัวใน......................ควรเติมคาใดจึงจะถูกต้อง
ก. บึง

ข. บึน

ค. บึม

๘. ข้อใดผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้ถูกต้อง
ก. ผึง ผึ่ง ผึ้ง ผึ๊ง ผึ๋ง
ข. ขาว ข่าว ข้าว ข๊าว ข๋าว
ค. ปุน ปุ่น ปุ้น ปุ๊น ปุ๋น
๙. ข้อใด คือ เครือ่ งหมายไม้ยมก
ก. ๆ

ข. !

ค. ?

๑๐. คาว่า บ้าน กับ บ้าง มีสิ่งใดแตกต่างกัน
ก. พยัญชนะ

ข. สระ

ค. ตัวสะกด

………………………………………………………………………………………………………….
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★



ท ๗/ผ.๑

ท ๗/ผ.1

เฉลยปริศนำคำทำย
อะไรเอ่ย ขี้อยู่บนหัว ไม่กลัวคนเห็น

(กุ้ง)

อะไรเอ่ย เห็นได้บนหน้ำ หอมกรุ่นหนักหนำ ซ้ำยขวำเปล่งปลั่ง (แก้ม)
อะไรเอ่ย ชื่ออยู่บนฟ้ำ ตัวอยู่ในน้ำ (ปลำดำว)
อะไรเอ่ย ชื่ออยู่ในครัว ตัวอยู่ในดิน (กระชอน)
อะไรเอ่ย ข้ำงนอกขรุขระ ข้ำงในตะติ๊งโหน่ง (น้อยหน่ำ)
อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยำว (ถนน)
อะไรเอ่ย สุกไม่หอม งอมไม่หล่น แห้งคำต้น คนกินได้ (ข้ำวโพด)
อะไรเอ่ย สองหู สี่ขำ เบื่อนักหนำ เอำขำไว้ที่หู (แว่นตำ)
อะไรเอ่ย ตัดโคนก็ไม่ตำย ตัดปลำยก็ไม่เน่ำ (ผม)
อะไรเอ่ย แก่เรียกห้ำว สำวเรียกอ่อน (มะพร้ำว)
อะไรเอ่ย ต้นเท่ำแขน ใบแล่นเสี้ยว (อ้อย)
อะไรเอ่ย น้ำบ่อน้อย คนตั้งร้อย วิดไม่แห้ง (น้ำลำย)
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★ท ๗/ผ.๒
ท ๗/ผ.๒

เกมปริศนำคำกลอน
1.

สัตว์ใหญ่ไถนำ
เคี้ยวหญ้ำยำนคำง

สี่ขำเขำกำง
หนูจ๋ำตอบไว (ควำย)

2.

ตัวใหญ่หนักหนำ
สองงำคือเขี้ยว

นัยน์ตำนิดเดียว
งวงยำวแข็งแรง(ช้ำง)

3.

ของใช้ยำมนอน
ศีรษะวำงไว้

อ่อนนุ่มถูกใจ
ทำยไวคนดี (หมอน)

4.

สีเหลืองสวยนัก
อำหำรปรุงมำ

เรียกฟักนำหน้ำ
ทั้งคำวทั้งหวำน (ฟักทอง)

5.

เป็นชั้นหลำกสี
รสชำติหวำนมัน

นึ่งทีละชั้น
ขนมไทยไทย (ขนมชั้น)

6.

ดนตรีเสียงดัง
ตีได้ซ้ำยขวำ

ใช้หนังคลุมหน้ำ
ดังตุม ตุม ตุม (กลอง)
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★ ท ๗/ผ.๒
ท ๗/ผ.๒

เกมซ่อนคำ
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนอ่ำนและเขียนคำที่สะกดด้วย ง น ม ย ว ได้
วิธีเล่น ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมควำมเหมำะสม
๒. ครูแจกแผ่นเกมซ่อนคำ แล้วจับเวลำในกำรเล่นเกม กลุ่ม
ใดหำคำที่มี ง น ม ย ว สะกด ในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยงได้ครบ
๑๐ คำ ก่อนเป็นผู้ชนะ
๓. ครูให้สัญญำณเริ่มต้นและหมดเวลำ
๔. ตรวจสอบควำมถูกต้องและให้นักเรียนฝึกอ่ำนแจกลูกคำ
ในแผ่นเกม
อุปกรณ์ แผ่นเกมอักษรซ่อนคำ
พิจำรณำหลังเล่นเกม อ่ำนออกเสียงคำ และครูนำคำไปบอกให้นักเรียน
เขียนตำมคำบอก
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★

ท ๗/ผ.๒
ท ๗/ผ.๒
๗/ผ.๑

แผ่นเกมซ่อนคำ
สะกดคำ

ด
ำ
ว
ค
อ้
ร
ท
ล

ข
ช้
ย
ส
อ
ย
ก
ภ

ดำว

จูง

กิน

ตำม

บ้ำน

เกม

ตำย

อ้อย

ช้ำง

แถว

ฉ
ำ
ร
บ้
ย
ึ
ิ
ม

อ
ง
น
ำ
ต
ด
น
แ

โ
เ
จ
น
ำ
พ
ฟ
ถ

บ
ก
ป
เ
ม
ฐ
ย
ว

ำ
ม
ง
ล
ช
ะ
ร
น

จ
ู
ง
อ
ผ
ต
ำ
ย
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★ ท ๗/ผ.๔
ท ๗/ผ.๔
๗/ผ.๑

บัตรคำ

บัตรแข่งขันเรียงคำให้เป็นประโยค
(ควรตัดบัตรคำให้เท่ำกับจำนวนกลุ่มของนักเรียน)
ลูกช้ำง

กิน

ใบบัว

ใช้

ใบโบก

เดิน

โรงเรียน

อึ่งอ่ำง

อ้อย

งวง

จับ

เป็น

หำง

แถว

ไป

ภูผำ

อยู่

ตำม

ใน

ตุ่ม
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ท ๗/ผ.๔
★ ท ๗/ผ.๔

บัตรคำ

บัตรแข่งขันเรียงคำให้เป็นประโยค
(ควรตัดบัตรคำให้เท่ำกับจำนวนกลุ่มของนักเรียน)

เชือก หลำย ใบบัว
กล้วย

ช้ำง

กัน

ใบโบก

จูง

ควำญช้ำง
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 ★ท ๗/ผ.๔ท ๗/ผ.๔

แถบประโยค – บัตรคำ เครือ่ งหมำยวรรคตอน

ร.ร.
ธ.ค.

1.2.3.4
ก . ข . ค . ง.

5,239 บำท
24,799 บำท
ครีมอำบน้ำ ขวดละ 30 บำท
ยำสระผม ขวดละ 35 บำท
สุภำปลูกต้นมะม่วงเสร็จแล้ว
วันนี้เจอกันที่ทำ้ ยสวน
ครูบอกว่ำ “รักนักเรียนทุกคนนะ”
จ๊
ะ
”
(พิษณุโลก)
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★

ท ๗ /ผ.๕
ท ๗/ผ.๕

ปริศนำคำทำย อะไรเอ่ย
๑. อะไรเอ่ย
น้ำเต็มเมื่ออ่อน
กระรอกชอบแท้

น้ำคลอนเมื่อแก่
เจำะกินเนื้อใน (มะพร้ำว)

๒. อะไรเอ่ย
ใบหยักหยัก

ลูกรักเต็มคอ

๓. อะไรเอ่ย
มำจำกพม่ำ
ผลกลมไม่กลวง

พี่ยำนุ่งม่วง
เปลือกแข็งทำยำ (มังคุด)

๔. อะไรเอ่ย
มะระก็ไม่ใช่
ลำต้นมีหนำม
๕. อะไรเอ่ย
มีดอกเรียกปลี
แยกเครือเป็นหวี

(มะละกอ)

ผิวเขียวขรุขระ
ใบกลิ่นหอมดี
น้ำเปรี้ยวเข็ดฟัน (มะกรูด)
มีผลเป็นเครือ
ปลิดจำกหวีเป็นลูก (กล้วย)
โครงกำรสื่อ 60 พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
คาคล้องจองร้อยกรองไทย
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มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง คาคล้องจองร้อยกรองไทย (จานวน ๑๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/1 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.1/8 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.1/๑ ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ป.1/๒ ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ตัวชี้วัด ป.1/5 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.1/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
ตัวชี้วัด ป.1/2 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ตัวชี้วัด ป.1/๓ เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป.1/๔ ต่อคาคล้องจองง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชีว้ ัด ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘
เรือ่ ง คาคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
และคาผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
และมี ก สะกด
คาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว และคาผัน
วรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
และมี ด สะกด
คาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว และคาผัน
วรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
และมี บ สะกด
คาคล้องจอง ๑ พยางค์ และ ๒ พยางค์
อ่านบทร้อยกรอง “ลากับจิ้งหรีด”
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘
เรือ่ ง คาคล้องจองร้อยกรองไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
วรรณยุกต์ พาเพลิน
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๒

แผนที่ ๕
ร้อยกรอง
รักเมืองไทย
(๒ ชั่วโมง)

เชิญชวน
เพลงร้องเล่น
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘
คาคล้องจอง
ร้อยกรองไทย
(๑๐ ชัว่ โมง)
แผนที่ ๔
ลองเขียน
คาคล้องจอง
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
อ่านเป็น
บทร้อยกรอง
(๒ ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชัว่ โมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วย คาคล้องจองร้อยกรองไทย
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและมี ก สะกด การผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
สระเดี่ยวและมี ก สะกด การอ่านเขียนประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและมี ด สะกด การอ่าน เขียนคาพยัญชนะ
อักษรกลางประสมสระเดี่ยวและมี บ สะกด การผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี บ สะกด เขียนคาคล้องจอง 1 พยางค์
และ 2 พยางค์
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั
มฐ ท 1.1
มฐ ท ๒.1
มฐ ท ๓.1
มฐ ท ๔.1
มฐ ท ๕.1

ป.1/1 ป.1/2 ป.1/8
ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3
ป.1/๑ ป.1/๒ ป.1/5
ป.1/๑ ป.1/2 ป.1/๓ ป.1/๔
ป.1/1

ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและมี ก สะกด ผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
สระเดี่ยวและมี ก สะกด การอ่านเขียนประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและมี ด บ สะกด คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
การเรียงคาให้เป็นประโยค การอ่านออกเสียงและต่อคาคล้องจอง การอ่าน เขียนคาคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์
และอ่านบทร้องเล่น
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

๘

คาคล้องจองร้อยกรองไทย

จานวน
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
แผน
5
วรรณยุกต์ พาเพลิน
เชิญชวน เพลงร้องเล่น
อ่านเป็น บทร้อยกรอง
ลองเขียน คาคล้องจอง
ร้อยกรอง รักเมืองไทย

จานวน
ชัว่ โมง
๒
๒
๒
๒
๒
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คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

วรรณยุกต์ พาเพลิน

เวลำ ๒ ชัว่ โมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนประสมคำผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลำงสระเดี่ยวและมี ก สะกด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรคำ ง น ม ย ว สะกด
 แบบฝึกอ่ำนคำที่มี ก สะกด
 เพลงวรรณยุกต์ไทย
 แบบฝึกกำรอ่ำนผันวรรณยุกต์
 กระดำษขำวเทำ, กรรไกร, สีไม้, สีเมจิก
 ปริศนำคำทำย
 เพลงวรรณยุกต์ไทย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
 ใบควำมรู้สำหรับครูแนวกำรสอน ตัวสะกดพยัญชนะษรกลำง
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
นพฤตินกกำรอ่
รรมใฝ่
รู้ใฝ่เรียนยน
 ประเมิ
แบบประเมิ
ำนและเขี
การอ่านเขี
ยน กเรียน
 ประเมิ
แบบสังนเกตพฤติ
กรรมนั
 ประเมิ
แบบประเมิ
นผลงำนนั
นผลงานนั
กเรียกนเรียน/ใบงำน

235
6102133L01.indd 235

6/25/18 11:26 AM

236

6102133L01.indd 236

6/25/18 11:26 AM

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน






เล่นปริศนาคาทาย









อธิบายการผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ซึ่งผันได้ ๔ เสียง
ทาบัตรคาผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มี ก สะกด
จับคู่ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด

ทบทวนการอ่านพยัญชนะอักษรกลางประสมสระ เดี่ยวมี ง น ม ย ว สะกด
ทาใบงานที่ ๐๑ - ๐๒




ทาแบบทดสอบก่อนเรียน



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย เรือ่ ง วรรณยุกต์พาเพลิน
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคา ง น ม ย ว สะกด
2. แบบฝึกอ่านคาที่มี ก สะกด
3. เพลงวรรณยุกต์
ขั้นสอน
4. แบบฝึกการอ่านผันวรรณยุกต์
2. ครูทบทวนการอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยวมี ง น ม อักษรกลางมี ก สะกด
ย ว สะกด จากบัตรคา โดยครูคว่าบัตรคาให้นักเรียนเปิดอ่านทีละคน ใคร 5. กระดาษขาวเทา กรรไกร สีไม้ สีเมจิก
5. ปริศนาคาทาย
อ่านได้มากได้รับรางวัล ครูอธิบายวิธีประสมอักษรกลางสระเดี่ยวและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
มี ก สะกด และฝึกอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางมี ก สะกด จากแบบฝึก 6. เพลงวรรณยุกต์ไทย
อ่านตามครูจนคล่อง
ความรู้
ภาระงาน/ชิน้ งาน
๓. นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐1 อ่านสะกดคา และใบงานที่ ๐2
1. ประสมพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและมี
โยงเส้นจับคู่คากับภาพ
ก สะกด ได้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. อ่านและเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
2. ใบงานที่ ๐1 อ่านสะกดคา
และมี ก สะกด ได้
3. ใบงานที่ ๐2 โยงเส้นจับคู่คากับภาพ
3. ผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยว
และมี ก สะกดได้
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ทักษะ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
1. อ่านคาและผันวรรณยุกต์อักษรกลางสระเดี่ยว
มี ก สะกด ได้ถูกต้อง
2. เขียนคาอักษรกลางสระเดี่ยวมี ก สะกด ได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การประสมพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวและ
มี ก สะกด
2. การอ่านและเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางสระ
เดี่ยวและมี ก สะกด
3. การผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง
สระเดี่ยวและมี ก สะกด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง วรรณยุกต์พาเพลิน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน และร่วมกันร้องเพลงวรรณยุกต์
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนและครูเล่นเกมปริศนาคาทายคาคล้องจอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง วรรณยุกต์พาเพลิน
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูทบทวนการผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ง สะกด จากแบบฝึกอ่าน
และอธิบายการผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกด ซึ่งผันได้ 4 เสียงคือ
เสียงเอก โท ตรี จัตวา แต่รูปวรรณยุกต์ มี 3 รูปคือ โท ตรี จัตวา และ
ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางทีม่ ี ก สะกดในแบบฝึกอ่าน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ทาบัตรคาผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่
มี ก สะกด และสาธิตการอ่านผันวรรณยุกต์จากบัตรคา เช่น ปาก ป้าก
ป๊าก ป๋าก ร่วมกันสรุปการอ่านคา

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึ กษาปีที่ ๑

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘
เชิญชวน เพลงร้องเล่น
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ ๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนผันวรรณยุกต์ประสมอักษรกลำงสระเดี่ยวและมี ด สะกด
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 แบบฝึกกำรอ่ำนประสมคำพยัญชนะอักษรกลำง มี ด สะกด
 แบบฝึกกำรอ่ำนผันวรรณยุกต์อักษรกลำงมี ก สะกด
 แบบฝึกกำรอ่ำนผันวรรณยุกต์อักษรกลำงมี ด สะกด
 เพลงมำตรำแม่กด
 หนังสือวรรณคดีลำนำ
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐๓ – ๐๕
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน





ร้องเพลงแม่กด





อธิบายการประสมคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวมี ด สะกด
นักเรียนจับคู่ทาใบงานที่ ๐๕

อธิบายการประสมคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวมี ด สะกด
นักเรียนแบ่งกลุ่มทาใบงานที่ ๐3 - ๐๔






เพลงร้องเล่นกุ๊ก กุ๊กไก่



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรือ่ ง เชิญชวน เพลงร้องเล่น
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกการอ่านประสมคาพยัญชนะอักษร
กลางมี ด สะกด
2. แบบฝึกการอ่านผันวรรณยุกต์
อักษรกลางมี ก สะกด
ขั้นสอน
๓. แบบฝึกการอ่านผันวรรณยุกต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ครูทบทวนการอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางมี ก สะกด และอธิบายการ อักษรกลางมี ด สะกด
ความรู้
ประสมคาพยัญชนะอักษรกลางสระเดี่ยวมี ด สะกด และฝึกอ่านคาจาก 4. เพลงมาตราแม่กด
5. หนังสือวรรณคดีลานา ป.๑
1. เข้าใจการอ่านและเขียนประสมอักษรกลางสระ แบบฝึกอ่านจนคล่อง
เดี่ยวและมี ด สะกดได้
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มทาใบงานที่ ๐3 ฝึกอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางมี ด
ภาระงาน/ชิน้ งาน
2. อ่านคาผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มี ด สะกด สะกด และใบงานที่ ๐4 จับคู่คากับภาพ
ได้
1. ใบงานที่ ๐3 อ่านคาพยัญชนะอักษรกลาง
มี ด สะกด
ทักษะ
2. ใบงานที่ ๐4 โยงเส้นจับคู่คากับภาพ
1. อ่านคาและผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มี ด
3. ใบงานที่ ๐5 ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์อักษร
สะกดได้
กลางมี ด สะกด
2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้
การประเมิน
คุณธรรม
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านและเขียนประสมอักษรกลางสระเดี่ยว
และมี ด สะกด
2. การอ่านคาผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มี ด
สะกด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรือ่ ง เชิญชวน เพลงร้องเล่น
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. ครูนานักเรียนอ่านเพลงร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ในหนังสือวรรณคดีลานา
แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงร้องเล่น
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เชิญชวน เพลงร้องเล่น
เวลา ๒ ชัว่ โมง
รายวิชาภาษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
วิธกี ารประเมิน
1. ครูทบทวนการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ก สะกดจากแบบฝึก
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
อ่านและอธิบายการอ่านผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี ด สะกด
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
2. นักเรียนฝึกอ่านผันวรรณยุกต์ พยัญชนะอักษรกลาง มี ด สะกด ใน ๓. ตรวจผลงานนักเรียน
ใบงานที่ ๐5
เครื่องมือประเมิน
ขั้นสรุป
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนทบทวนเพลงร้องเล่ น กุ๊ ก กุ๊ก ไก่ และเพลงมาตราแม่ก ด ๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน
ร่วมกันสรุปความรู้จากบทเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘
อ่ำนเป็น บทร้อยกรอง
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนคำผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลำงประสมสระเดี่ยวและมี บ สะกด
และกำรเรียงคำให้เป็นประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบฝึกอ่ำนพยัญชนะ อักษรกลำงมี บ สะกด
 แบบฝึกอ่ำนผันวรรณยุกต์ มี ก ด สะกด
 แบบฝึกอ่ำนผันวรรณยุกต์ มี บ สะกด
 บัตรคำเรียงประโยค
 บทร้อยกรองลำกับจิ้งหรีด
 เกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๐6 – ๐๙
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

เกม จุ๊จุ๊ บอกหน่อย

การผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางมี บ สะกด
ทาใบงานที่ ๐8 - ๐๙

อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “ลากับจิ้งหรีด”
การประสมอักษรกลางมี บ สะกด
ทาใบงานที่ ๐6 - ๐7



ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน













แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรือ่ ง อ่านเป็นบทร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรับผิดชอบ
2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

ทักษะ
1. อธิบายการอ่านเขียนคาพยัญชนะอักษรกลางมี
บ สะกดได้
2. อธิบายการเรียงคาให้เป็นประโยคได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านคาพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยว
มี บ สะกดได้
2. ผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี บ สะกดได้
3. เรียงคาให้เป็นประโยคได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านคาพยัญชนะอักษรกลางประสม
สระเดี่ยวและมี บ สะกด
2. การผันวรรณยุกต์อักษรกลางมี บ สะกด
3. การเรียงคาให้เป็นประโยค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง อ่านเป็นบทร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
1. ครูนาอ่านบทร้อยกรองเรื่อง ลากับจิ้งหรีด นักเรียนอ่านตาม แล้วร่วม
สนทนาการอ่านบทร้อยกรองให้ไพเราะ และฝึกสังเกตคาคล้องจองจาก
บทร้อยกรอง
ขั้นสอน
2. ครูอธิบายเรื่องการประสมอักษรกลางมี บ สะกด ฝึกอ่านและทาความ
เข้าใจถึง บ สะกด จะเป็นคาจากมาตราแม่กบ แล้วฝึกอ่านใบงานที่ ๐๖
อ่านเขียนสะกดคาพยัญชนะต้นมี บ สะกด
๑.
3. นักเรียนทาใบงานที่ ๐7 เติมคามี บ สะกด ครูตรวจสอบความถูกต้๒.
อง
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ ๐๖ อ่านเขียนสะกดคา
พยัญชนะต้นมี บ สะกด
2. ใบงานที่ ๐๗ เติมคามี บ สะกด
3. ใบงานที่ ๐๘ เรียงคาให้เป็นประโยค
4. ใบงานที่ ๐๙ เลือกคาเติมในช่องว่าง

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แบบฝึกอ่านพยัญชนะอักษรกลางมี บ
สะกด
2. แบบฝึกอ่านผันวรรณยุกต์ มี ก ด สะกด
3. แบบฝึกอ่านผันวรรณยุกต์มี บ สะกด
4. บัตรคาเรียงประโยค
5. บทร้อยกรองลากับจิ้งหรีด
6. ปริศนาคาทาย
7. เกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ขั้นสรุป
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม จุ๊! จุ๊! บอกหน่อย เพื่อฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียนคาที่สะกด ในมาตราแม่กบ บนกระดาน ร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรือ่ ง อ่านเป็นบทร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครู ท บทวนการอ่ า นบทร้ อ ยกรองเรื่ อ ง ลากั บ จิ้ ง หรี ด และการผั น
วรรณยุ กต์ ค าที่ มี ก ด สะกดจากแบบฝึ ก อธิบ ายการผั น วรรณยุ ก ต์
พยัญชนะอักษรกลางมี บ สะกดจะผันได้ 4 เสียง
๒. นักเรียนฝึกอ่านคาและจับคู่เรียงคาให้เป็นประโยค ทาใบงานที่ ๐8
เรียงคาให้เป็นประโยค และใบงานที่ ๐9 เลือกคาเติมในช่องว่าง

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘
ลองเขียนคำคล้องจอง
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนคำคล้องจอง 1 พยำงค์ 2 พยำงค์และเขียนตำมคำบอกพยัญชนะอักษรกลำง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสือ่ วัสดุอปุ กรณ์
 บทร้อยกรอง “ช้ำงอำบน้ำ”
 แบบฝึกอ่ำนคำคล้องจอง
 เกมจับคู่คำคล้องจอง
 คำที่ใช้เขียนคำบอก
 เกมต่อคำคล้องจอง
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ ๑0 -๑2
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมควำมรับผิดชอบ
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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เพลงร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่






ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ประเมินการอ่าน เขียน
ประเมินผลงานนักเรียน



ขัน้ สรุป

วัดและประเมินผล

บทร้อยกรอง ลูกช้างอาบน้า
 เกมจับคู่
 ทาใบงานที่ ๑2

บันทึกสรุปความรู้คาคล้องจอง





คาคล้องจอง ๑ พยางค์ และ ๒ พยางค์
 ทาใบงาน ที่ ๑0 - ๑1



ขัน้ สอน

ขัน้ นา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรือ่ ง ลองเขียนคาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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คุณธรรม
๑. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีความรับผิดชอบ

ทักษะ
1. อ่านและเขียนคาคล้องจองได้
๒. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อ่านออกเสียงคาคล้องจองได้
2. ต่อคาคล้องจองได้
3. เขียนคาคล้องจอง 1 พยางค์และ 2 พยางค์ได้
4. เขียนตามคาบอกพยัญชนะอักษรกลางมี
ก ด บ สะกด ได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
1. การอ่านออกเสียงคาคล้องจอง
2. การต่อคาคล้องจอง
3. การเขียนคาคล้องจอง 1 พยางค์และ 2
พยางค์
4. การเขียนตามคาบอกพยัญชนะอักษรกลางมี
ก ด บ สะกด
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายคาที่มีสระเหมือนกัน ไม่มีตัวสะกด และคาที่มีเสียงตัวสะกด
เหมือนกันเรียกว่า คาคล้องจอง และคาคล้องจองเป็นลักษณะของภาษาที่
ทาให้ภาษาไทยมีความไพเราะ นักเรียนฝึกอ่านคาคล้องจอง ๑ พยางค์
และ ๒ พยางค์ จากแบบฝึกอ่าน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 10 โยงเส้นคาคล้องจอง และใบงานที่ ๑1
ต่อคาคล้องจอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ลองเขียนคาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทบทวนเพลงร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่ พร้อมกับเคาะจังหวะ
ประกอบเพลง
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 1๐ โยงเส้นคาคล้องจอง
2. ใบงานที่ 1๑ ต่อคาคล้องจอง
3. ใบงานที่ 1๒ เขียนตามคาบอก

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ช้างอาบน้า”
2. แบบฝึกอ่านคาคล้องจอง
๓.เกมต่อคาคล้องจอง
๔. คาที่ใช้เขียนคาบอก

250

6102133L01.indd 250

6/25/18 11:26 AM

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

มีเสียงสระ
เหมือนกัน

มีเสียงตัวสะกด
เหมือนกันมาตราเดียวกัน
มีพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์
แตกต่างกันได้

คาคล้องจอง

ขั้นสรุป
๔.. นักเรียนเขียนบันทึกสรุปความรู้ ในสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ลองเขียนคาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
ครัง้ ที่ ๒ เวลา ๑ ชัว่ โมง
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่คาคล้องจองจากบัตรคาพร้อมทั้งฝึกอ่าน
เพื่อทบทวนความเข้าใจ
๒. นักเรียนอ่านทบทวน บทร้อยกรองลูกช้างอาบน้า สังเกตและช่วยกัน
บอกคาที่มีเสียงสระและตัวสะกดที่คล้องจองกัน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๑2 เขียนตามคาบอก ครูตรวจความถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

คำชีแ้ จงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘
เวลำ ๒ ชัว่ โมง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕
ร้อยกรอง รักเมืองไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรอ่ำนเขียนคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลำงมี ก ด บ ตัวสะกด คำคล้องจอง เรียบเรียงคำ
ให้เป็นประโยคและข้อคิดที่ได้จำกกำรฟัง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำไปใช้
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ กำรเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 นิทำนอีสปเรื่อง พ่อกับลูก
 บทร้อยกรอง “รักเมืองไทย”
๒.๒ กำรเตรียมใบงำน ใบควำมรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงำนที่ 13 – 16
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒.๓ กำรวัดและประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินกำรอ่ำน เขียน
 ประเมินผลงำนนักเรียน
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วัดและประเมินผล

ขัน้ สรุป

ขัน้ สอน

ขัน้ นา

 ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
 ประเมินการอ่าน เขียน
 ประเมินผลงานนักเรียน

 แสดงบทบาทสมมุติ – ทาแบบทดสอบหลังเรียน





อ่านบทร้อยกรอง“รักเมืองไทย”และบทร้อยกรอง “ดอกไม้กับผีเสื้อ”
ทาใบงานที่ ๑5 - ๑6

นิทานอีสปเรื่อง “พ่อกับลูก”
ทาใบงานที่ 13 - ๑4




เกมคาคล้องจอง



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
เรือ่ ง ร้อยกรองรักเมืองไทย
รายวิชาภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
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ทักษะ
1. อ่านและเขียนคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลาง
มี ก ด บ ตัวสะกดได้
2. บอกข้อคิดที่ได้จากการฟังและอ่านนิทานได้
3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. รู้และเข้าใจคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางมี
ก ด บ ตัวสะกดได้
2. อ่านและเขียนคาคล้องจองได้

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. คาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางมี ก ด บ
ตัวสะกด
๒. ข้อคิดที่ได้จากการฟังและอ่านบทร้อยกรอง
๓. เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
๔. การอ่านและเขียนคาคล้องจอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ร้อยกรอง รักเมืองไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนเล่นเกมคาคล้องจองจากใบกิจกรรม กลุ่มไหนเสร็จก่อนและ
ถูกต้องเป็นผู้ชนะ ตัวแทนอ่านนาคาคล้องจอง
ขั้นสอน
๒. ครูอ่านนิทานอีสปเรื่อง “พ่อกับลูก” ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเล่า
เรื่องย้อนกลับ ร่วมกันสนทนาข้อคิดที่ได้จากการฟังและการนาข้อคิดไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
๓. ครูทบทวนการอ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางมี ก ด บ สะกด
โดยร่วมกันหาคาจากนิทานอีสปเรื่อง”พ่อกับลูก”ฝึกอ่านคาพร้อมกัน
๔. นักเรียนทบทวนการอ่านคาที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางมี ก ด บ
สะกด โดยค้นหาคาในหนังสือแบบเรียนภาษาพาที ทาใบงานที่ 13
ค้นหาคา และใบงานที่ ๑4 เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ใบงานที่ 1๓ ค้นหาคา
2. ใบงานที่ 1๔ เรียงคาให้เป็นประโยค
3. ใบงานที่ 1๕ คัดลายมือ
4. ใบงานที่ 1๖ โยงเส้นคาคล้องจอง
5. แบบทดสอบหลังเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. นิทานอีสปเรื่อง พ่อกับลูก
2. บทร้อยกรอง “รักเมืองไทย”
๓. บทร้อยกรอง “ดอกไม้กับผีเสื้อ”
4. เกมต่อคาคล้องจอง
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
วิธกี ารประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๒. สังเกตการอ่าน เขียน
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๒ ชัว่ โมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
3. ประเมินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
๑. พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ดี
๒. อ่าน เขียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0
๓. ผลงานนักเรียนถูกต้อง ร้อยละ ๘0

ขั้นสรุป
เครื่องมือประเมิน
4. นั กเรี ย นทาแบบทดสอบหลั งเรียน ครู เฉลยแบบทดสอบแล้ ว น าผล ๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
คะแนนเปรียบเทียบการพัฒนาก่อนเรียน หลังเรียน
๒. แบบประเมินการอ่าน เขียน
๓. แบบบันทึกคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ร้อยกรองรักเมืองไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงบทบาทสมมุตินิทานอีสปเรื่อง “พ่อกับลูก”
สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องและการนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ครูทบทวนคาคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ จากบทร้อยกรอง
“ดอกไม้กับผีเสื้อ” และร่วมกันหาคาคล้องจองจากบทร้อยกรองแล้ว
ฝึกอ่าน
๓. นักเรียนทาใบงานที่ 15 คัดลายมือทาใบงานที่ 16 โยงเส้นคาคล้อง
จอง

ใบความรู้ - เฉลยใบงาน
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★ ท ๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจองร้อยกรองไทย

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. จิก - จาก

ข. ปาก - จาก

ค. ใบ – โบก

๒. “ใบโบก โยกเยก ...........................” เติมคาใดให้คล้องจองกัน
ก. เขกเข่า
ข. ใบบัว
ค. ภูผา
๓. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. ตา – ปู

ข. อี – กา

๔. พยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลาง
ก. จ อ
ข. อ ห

ค. ปู – ดู

ค. จ ส

๕. คาในข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ก. ยาก ย้าก ย๊าก ย๋าก
ข. ปาก ป้าก ป๊าก ป๋าก
ค. มาก ม้าก ม๊าก ม๋าก
๖. คาใดมี ด เป็นตัวสะกด
ก. กัด

ข. ดัก

ค. ดับ
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ท ๘/ผ.1

★ ท ๘/ผ.๑

๗. เสียงเป็ดร้อง..............................ควรเติมข้อใด
ก. ก๊าก ก๊าก
ข. ก้าบ ก้าบ

ค. ก๊าด ก๊าด

๘. คาว่า กูบ อ่านอย่างไร
ก. กอ – อู – กูบ
ข. กอ – บอ – อู – กูบ
ค. กอ – อู – บอ – กูบ
๙. ข้อใดเรียงคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง
ก. อาบน้า ใบโบก บึงใน
ข. ใบโบก ในบึง อาบน้า
ค. ใบโบก อาบน้า ในบึง
๑๐. “ติ๊กต๊อก มีน้อง ชือ่ ต๊อกแต๊ก เพิ่งหัดเดินเตาะแตะ” จากข้อความ
มีคาทีส่ ะกดด้วย ก กี่คา
ก. ๔ คา
ข. ๕ คา
ค. ๖ คา

……………………………………………………………………………………….
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★

ท
๘/ผ.๑ ท ๘/ผ.1

บัตรคา
ทบทวนการอ่านพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยว
มี ง น ม ย ว สะกด

บ้าน
ปูน
กาง
ตาม

จาน
ดึง
ต่าง
ดื่ม

ดิน
จูง
ดุม
อิ่ม
259
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บัตรคา

★



ท ๘/ผ.๑

ท ๘/ผ.1

ทบทวนการอ่านพยัญชนะอักษรกลางประสมสระเดี่ยว
มี ง น ม ย ว สะกด

บ่าย ปาย ด้าย
อุ๊ย ดาว จิ๋ว
ติ๋ว อ่าว
260
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ท ๘/ผ.1

ท ๘/ผ.๑

★

แบบฝึกอ่าน

คาชีแ้ จง อ่านสะกดคาพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี ก สะกด เช่น

อ่านสะกดคา เช่น ปาก ปอ อา ปา / ปา กอ ปาก
อ่านแจกลูก เช่น กัก กาก กิก กีก กึก กือ กุก กูก

อักษร
อะ
กลาง

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

กัก
จัก
ดัก
ตัก
บัก
ปัก
อัก

อา

อิ

อี

อึ

อือ

อุ

อู

กาก
จาก
ดาก
ตาก
บาก
ปาก
อาก

กิก
จิก
ดิก
ติก
บิก
ปิก
อิก

กีก
จีก
ดีก
ตีก
บีก
ปีก
อีก

กึก
จึก
ดึก
ตึก
บึก
ปึก
อึก

กืก
จืก
ดืก
ตืก
บืก
ปืก
อืก

กุก
จุก
ดุก
ตุก
บุก
ปุก
อุก

กูก
จูก
ดูก
ตูก
บูก
ปูก
อูก
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★

ท ๘/ผ.๑-๐๑
 ท ๘/ผ.1-01

ใบงานที่ ๐๑
อ่านสะกดคา
คาชีแ้ จง จับคูฝ่ ึกอ่านสะกดคาพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี ก สะกด

ตัวอย่าง ตัก อ่านว่า ตอ – อะ – กอ

ตัก

จาก

ปาก

ตาก

จุก

ปุก

ตุก

จิก

ดิก

ติก

ดูก

กูก

อูก

ปึก

บึก

ตึก

อีก

ปีก

จีก

กัก

จัก

ตัก

ประเมินผลการอ่าน

 อ่านได้

 อ่านไม่ได้
…………………………………… ผูป้ ระเมิน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.1-02

ท ๘/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพ
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพให้ถูกต้อง

ตึก
ปีกกา
จิก
ปาก
บุกป่า
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกอ่าน

★

ท ๘/ผ.2

ท ๘/ผ.๒

คาชีแ้ จง อ่านคาพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี ด สะกด

อ่านสะกดคา เช่น กัด สะกดว่า กอ อะ กะ / กะ ดอ กัด
อ่านแจกลูก เช่น กัด กาด กิด กีด กึด กืด กุด กูด
อักษร
กลาง

อะ

อา

อิ

อี

อึ

อือ

อุ

อู

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

กัด
จัด
ดัด
ตัด
บัด
ปัด
อัด

กาด
จาด
ดาด
ตาด
บาด
ปาด
อาด

กิด
จิด
ดิด
ติด
บิด
ปิด
อิด

กีด
จีด
ดีด
ตีด
บีด
ปีด
อีด

กึด
จึด
ดึด
ตึด
บึด
ปึด
อึด

กืด
จืด
ดืด
ตืด
บืด
ปืด
อืด

กุด
จุด
ดุด
ตุด
บุด
ปุด
อุด

กูด
จูด
ดูด
ตูด
บูด
ปูด
อูด
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★

ท ๘/ผ.2-03

ท ๘/ผ.๒-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
อ่านคาพยัญชนะอักษรกลางมี ด สะกด
คาชีแ้ จง ฝึกอ่านสะกดคาพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลาง มี ด สะกด

ตัวอย่าง ตัด อ่านว่า ตอ – อะ – ดอ

ตัด

จัด
บาด
บิด

ตัด
ปาด
ติด

กัด
อาด
ปิด

กีด

จีด

ดีด

ตึด

บึด

อึด

จืด

ตืด

อืด

จุด

ปุด

อุด

กูด

ดูด

บูด

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
265
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★

ท ๘/ผ.2-04

ท ๘/ผ.๒-๐๔
๘/ผ.๑

ใบงานที่ ๐๔
จับคู่คากับภาพ
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพให้ถูกต้อง

ติดตา
จัดฟัน
ตัดผ้า
อุดรู
บูดบึ้ง
สะอาด
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกอ่าน

★

ท ๘/ผ.2

ท ๘/ผ.๒
๘/ผ.๑

อ่านคาที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง
ผันวรรณยุกต์ มี ด สะกด
คาชีแ้ จง ฝึกอ่านคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี ด สะกด

พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางประสมสระมีตัว ด สะกด
ผันได้ ๔ เสียง คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา
ส่วนรูปวรรณยุกต์เอก จะไม่มี
เสียง
เสียงวรรณยุกต์
คา
สามัญ เอก
โท
ตรี
จัตวา

อูด
จีด
แจด
ตุด
ปาด
กีด

-

อูด อู้ด อู๊ด อู๋ด
จีด จี้ด จี๊ด จี๋ด
แจด แจ้ด แจ๊ด แจ๋ด
ตุด ตุ้ด ตุ๊ด ตุ๋ด
ปาด ป้าด ป๊าด ป๋าด
กีด กี้ด กี๊ด กี๋ด
267
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★

 ท ๘/ผ.2-05
ท ๘/ผ.๒-๐๕
๘/ผ.๑

ใบงานที่ ๐๕
อ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง มี ด สะกด
คาชีแ้ จง จับคู่ฝึกอ่านผันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลาง มี ด สะกด

พยัญชนะอักษรกลางประสมสระมีตัว ด ผันได้ ๔ เสียง ไม่มเี สียงสามัญ

เสียง
คา

เสียงวรรณยุกต์
โท
ตรี

เอก

อาด
จีด
จืด
ตุด
ปูด

อาด
จีด
จืด
ตุด
ปูด

อ้าด
จี้ด
จืด้
ตุ้ด
ปู้ด

ประเมินผล

 อ่านได้

อ๊าด
จี๊ด
จืด๊
ตุ๊ด
ปู๊ด

จัตวา

อ๋าด
จี๋ด
จืด๋
ตุ๋ด
ปู๋ด

 อ่านไม่ได้

(ลงชือ่ ) .......................................................... ผูป้ ระเมิน
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

แบบฝึกอ่าน

ท ๘/ผ.3

ท ๘/ผ.๓
๘/ผ.๑

คาชีแ้ จง อ่านคาพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี บ สะกด

อ่านสะกดคา เช่น บาด สะกดว่า บอ–อา–บา / บา–ดอ–บาด
อ่านแจกลูก เช่น กับ กาบ กิบ กีบ กึบ กืบ กุบ กูบ
สระ
อักษร
กลาง

ก
จ
ด
ต
บ
ป
อ

อะ อา อิ

อี

อึ อือ อุ

อู

กับ
จับ
ดับ
ตับ
บับ
ปับ
อับ

กีบ
จีบ
ดีบ
ตีบ
บีบ
ปีบ
อีบ

กึบ
จึบ
ดึบ
ตึบ
บึบ
ปึบ
อึบ

กูบ
จูบ
ดูบ
ตูบ
บูบ
ปูบ
อูบ

กาบ
จาบ
ดาบ
ตาบ
บาบ
ปาบ
อาบ

กิบ
จิบ
ดิบ
ติบ
บิบ
ปิบ
อิบ

กืบ
จืบ
ดืบ
ตืบ
บืบ
ปืบ
อืบ

กุบ
จุบ
ดุบ
ตุบ
บุบ
ปุบ
อุบ
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ท ๘/ผ.๓-๐๖
๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.3-06


★

ใบงานที่ ๐๖
อ่าน เขียน สะกดคา พยัญชนะต้นมี บ สะกด
คาชีแ้ จง ประสมพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง และสระให้เป็นคาที่มคี วามหมาย
พร้อมอ่านสะกดคาให้ถูกต้อง

พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด

คา

ก

-ะ

บ

กับ

อ

-า

บ

อาบ

ด

-ิ

บ

ดิบ

จ

-ี

บ

จีบ

บ

-ุ

บ

บุบ

ต

-ู

บ

ตูบ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.๓-๐๗
๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.3-07



ใบงานที่ ๐๗
เติมคามี บ สะกด
คาชีแ้ จง เลือกคาที่กาหนดเติมในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้อง

จีบ

๑. อา ถือ

ดาบ

ดิบ

ตูบ

อาบ

ดาบ

๒. ตา กิน ปลา

ดิบ

๓. ปู่ อาบ น้า
๔. ป้า จูง เจ้า ตูบ
๕. สีดา รา

จีบ

นิ้ว

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกอ่าน

★

ท ๘/ผ.3
ท ๘/ผ.๓
๘/ผ.๑

คาชีแ้ จง ฝึกอ่านคาพยัญชนะเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ มี บ สะกด

อ่านคาพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง มี บ สะกด ผันได้ ๔ เสียง คือ
เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ส่วนรูปวรรณยุกต์เอก จะไม่มี

เสียง
คา

กาบ
ติบ
จิบ
บุบ
อึบ
ดาบ

สามัญ

-

เสียงวรรณยุกต์
เอก
โท
ตรี

จัตวา

กาบ
ติบ
จิบ
บุบ
อึบ
ดาบ

ก๋าบ
ติบ๋
จิ๋บ
บุบ๋
อึบ๋
ด๋าบ

ก้าบ
ติบ้
จิ้บ
บุบ้
อึ้บ
ด้าบ

ก๊าบ
ติบ๊
จิ๊บ
บุบ๊
อึบ๊
ด๊าบ
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★ ท ๘/ผ.๓-๐๘
๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.3-08

ใบงานที่ ๐๘
เรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง นาคาต่อไปนีม้ าเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

๑. จิ๊บๆ

ร้อง

นกกระจาบ

นกกระจาบ ร้อง จิ๊บๆ

๒. ลูกเจี๊ยบ แม่ไก่

เดิน

ตาม

๓. เล่น

กบ

เป่า

จุ๊บแจง

๔. อ๊บอ๊บ

ร้อง

กบ

ลูกเจี๊ยบ เดิน ตาม แม่ไก่

จุ๊บแจง เล่น เป่า กบ

กบ ร้อง อ๊บอ๊บ

๕. ก้ก๊าบๆ

ร้อง

เป็ด

เป็ด ร้อง ก้าบๆ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.๓-๐๙
๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.3-09


ใบงานที่ ๐๙
เลือกคาเติมในช่องว่าง
คาชีแ้ จง เลือกคาในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง และเติมเครื่องหมาย ๆ
ใช้แสดงคาซ้าด้วย

อ๊บๆ (อบ อ้บ อ๊บ อ๋บ)
าบๆ (กาบ ก้าบ ก๊าบ ก๋าบ)
๒. เป็ด ร้อง เสียงดัง ก้
พพ
๓. ลูกไก่ ร้อง เสียงดัง เจี๊ยบๆ (เจียบ เจี้ยบ เจี๊ยบ
พ ๆ เจี๋ยบ)
๔. ลูกนก ร้อง เสียงดัง จิ๊บๆ (จิบ จิ้บ จิ๊บ จิ๋บ)
๕. ฉัน ดูดนม เสียงดัง จุ๊บๆ (จุบ จุ้บ จุ๊บ จุ๋บ)

๑. กบ ร้อง เสียงดัง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท
๘/ผ.๑ ท ๘ / ผ.3
๘/ผ.๓

บทร้อยกรอง ลากับจิ้งหรีด
ครั้งหนึ่งมีลา

เที่ยวหาอาหาร

หน้าตาชื่นบาน

อยู่ย่านเชิงเขา

เสียงจิ้งหรีดร้อง

กึกก้องไม่เบา

จึงถามด้วยเขลา

เจ้ากินอะไร

ข้าจะเอาอย่าง

ตามบ้างเสียงใส

จิ้งหรีดตอบไป

น้้าค้างไงเธอ

ลาเลิกกินหญ้า

หันหาอย่างเกลอ

กินน้้าค้างเสมอ

ต้องเจอความตาย
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

แบบฝึกอ่าน

ท ๘/ผ.4

ท ๘/ผ.๔
๘/ผ.๑

คาชีแ้ จง ฝึกอ่านคาคล้องจอง แล้วสังเกตเสียงสระสัมผัส
ตา

ยา

ดี ตี

ปู

งู

ใบโบก

โยกหัว

มีตา

หาปู

ดูแล

ไก่แจ้

แก้ไข

ไปหา

ย่าปู่

สีดา

อาตี๋

พี่เก๋

เจ๊จู

ตัวไป

ใจดี
แจกัน

276
6102133L01.indd 276

6/25/18 11:31 AM

★

ท ๘/ผ.๔-๑๐   
๘/ผ.๑
 ท ๘/ผ.4-10

ใบงานที่ ๑๐
โยงเส้นคาคล้องจอง
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูค่ าคล้องจองให้ถูกต้อง

สีดา

บิดา

ตะปู

มาหา

อาดุ

หัวใจ

กะทิ

ดูแล

ใจดี

จุใจ

ใบบัว

สีกา

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.๔-๑๑
ท ๘/ผ.4-11


ใบงานที่ ๑๑
ต่อคาคล้องจอง
คาชีแ้ จง ต่อคาคล้องจองจากคาที่กาหนดให้

(แนวคาตอบ)

ใบโบก

โยกตัว

ภูผา

มาหา

ไก่แจ้

แม่
จ
า
๋
แลดู

ใจดี
ตะปู

มีค่า
สีดา
ดูดี

ปุปะ

ทะลุ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
278
6102133L01.indd 278

6/25/18 11:31 AM

★

ท ๘/ผ.๔ท ๘/ผ.4


อ่านคล่อง ร้องเล่น
ช้างอาบน้า
ชวนช้าง
แสนชื่นฉ่า
เพื่อนเด็ก
ถูที่หลัง
เพื่อนช้าง
อาบน้าให้
อาบพลาง
คนรักช้าง

ไปอาบน้า
น้าเย็นใส
อาบน้าให้
ขาและหาง
พ่นน้าใส่
เพื่อนเด็กบ้าง
หัวเราะพลาง
ช้างรักคน
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑
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★

ใบงานที่ ๑๒

ท ๘/ผ.4-12

ท ๘/ผ.๔-๑๒
๘/ผ.๑

เขียนตามคาบอก
คาชีแ้ จง เขียนตามคาบอก ๑๐ คา ฟังคาบอกจากครู คาละ ๒ ครั้ง จึงลงมือเขียน
เขียนเสร็จให้วางดินสอรอฟังคาใหม่ต่อไป

ได้คะแนน.....................คะแนน

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท 8/ผ.4
๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.๔

เกมจับคู่คาคล้องจอง
จุดประสงค์
เพื่อฝึกอ่านคาคล้องจอง ๒ พยางค์
อุปกรณ์
บัตรคา คาคล้องจอง
วิธเี ล่น
๑. แจกบัตรคา เท่ากับจานวนนักเรียน
๒. ครูให้สัญญาณ “จับคู่คาคล้องจอง”
นักเรียนที่มีบัตรคาจับคู่กับเพื่อนต่อคาคล้องจอง กับบัตรคา
ของตนเอง ที่มีสีต่างกัน เมื่อต่อคาคล้องจองได้ให้นั่งลง
ครูตรวจความถูกต้องและให้นักเรียนแต่ละคู่อ่านคาคล้องจอง
กติกา ใครต่อคาคล้องจองถูกต้องได้ก่อนเป็นผู้ชนะ
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★ ท ๘/ผ.๔
ท 8/ผ.4

บัตรคา สาหรับเล่นเกมจับคู่ คาคล้องจอง

อีกา

ฝาชี

ได้เรียน

เขียนอ่าน

อาบน้า

จ้าจี้

มิดชิด

ปิดเปิด

อาตี๋

พี่เก๋

จับกบ

พบดาบ

กะทิ

บิดา

โต้ตอบ

นอบน้อม

น้าใจ

ใบบัว

รักมาก

ปากแตก

กระจิบ

ลิบลับ

ฝาแฝด

แปดเก้า
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★

ท ๘/ผ.๕ ท 8/ผ.5


นิทานอีสป เรือ่ ง พ่อกับลูก
ชายแก่ คนหนึ่ ง มี ลู ก หลายคน ลู ก เหล่ า นั้ น ทะเลาะ กั น
วุ่นวาย อยู่ เสมอ มิ ได้ ขาด พ่อ สั่งสอน เท่าใด ลูกเหล่า นั้นก็ ไม่
เลิก ทะเลาะ กัน วันหนึ่ง พ่อ จึง บอก ให้ ลูก ทุกคน ไป หาแขนงไม้ไผ่
มา คน ละ สอง สาม อัน ตาม แต่ จะ หา ได้ เมื่อ ทุกคน ได้ แขนงไม้
ไผ่ มา แล้ว พ่อ ก็ เอา แขนงไม้ไผ่ เหล่านั้น มา มัด รวมกัน เข้า เป็น
กา เดียวกัน ต่อ จาก นั้น จึง ส่ง ให้ ลูกหัก แขนงไม้ไผ่ ทั้ง กา โดย
เต็ม กาลัง ที ละ คน ก็ ไม่ มี ลูก คนไหน หัก ได้ สัก คน เดียว พ่อ
จึง แก้ มัดแขนงไม้ไผ่ ออก แล้ว ยื่น ให้ ลูก แต่ ละ คน หัก ที ละ อัน
ลูก ก็ หัก ได้ โดย ง่าย พ่อ จึง พูด ให้ ฟัง ว่า "นี่แหละลูก ถ้า พวก
เจ้า รัก กัน พร้อม ใจ กัน ช่วย ธุระ กัน ไม่ ว่า งาน ใดๆ ให้ กลม
เกลียว เป็น อันเดียว กัน พวก เจ้า ก็ จะ มี กาลัง มั่นคง เหมือนกับ
แขนงไผ่ ทั้ง มัด ถึง ใคร จะ คิด ร้าย ก็ จะ ทา ร้าย แก่ พวก เจ้า
มิได้ แต่ ถ้า เจ้าทะเลาะ วิวาท กัน แตกกัน เป็น ต่าง คน ต่าง ใจ
แล้ว ก็ จะ เป็นเช่น เดียว กับ แขนงไผ่ เป็น อัน ๆ ใคร เขา จะ ทา
ร้าย ก็ ทา ไปทีละคน ๆ ก็ จะ หมด พวก เจ้า ทุก คน ใน ไม่ ช้านาน
เท่า ใด”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ความรักใคร่ช่วยเหลือกันและกัน
ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ย่อมเป็นกาลังด้วยกันทุกคน
มหาอามาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
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★

ใบงานที่ ๑๓

ท ๘/ผ.5-13
ท ๘/ผ.๕-๑๓
๘/ผ.๑

ค้นหาคา
คาชีแ้ จง ค้นหาคาทีม่ ีพยัญชนะอักษรกลาง มี ก ด บ สะกด ในหนังสือแบบเรียน
ภาษาพาที ชัน้ ป.๑ แล้วเขียนคา

ด บ สะกด
คพยั
าทีญ
่ประสมพยั
ชนะอักษรกลางมี
ชนะอักญษรกลาง
มี ก ด บกสะกด

ก

ด

บ

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

๘/ผ.๑
ท ๘/ผ.5-14
ท ๘/ผ.๕-๑๔

ใบงานที่ ๑๔
เรียบเรียงคาให้เป็นประโยค
คาชีแ้ จง เขียนเรียบเรียงคาให้เป็นประโยคที่ถกู ต้อง

๑. ลูกๆ พ่อ อบรม

พ่อ อบรม ลูกๆ

๒. มัด แขนงไม้ ชาวนา

ชาวนา มัด แขนงไม้

๓. พลัง สามัคคี คือ

สามัคคี คือ พลัง

๔. อ๊บ อ๊บ ร้อง เสียง กบ

กบ ร้อง เสียง อ๊บ อ๊บ

๕. เดิน อืดอาด จ๊อบ

จ๊อบ เดิน อืดอาด

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.๕-๑๕
๘/ผ.๑
ท 8/ผ.5 -15


ใบงานที่ ๑5
คัดลายมือ
คาชีแ้ จง คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

รักเมืองไทย
คน ไทย นี้ ดี
เมือง ไทย เมือง ทอง
คนไทย เข้มแข็ง
รักชาติ ยิ่งใหญ่

เป็น พี่ เป็น น้อง
เป็น ของ คนไทย
ร่วมแรง ร่วมใจ
ไทย สามัคคี

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท- ๘/ผ.๕

๘/ผ.๑

ท ๘/ผ.๕

รักเมืองไทย
เป็นพี่เป็
นน้อง
เป็นของคนไทย
ร่วมแรงร่วมใจ
ไทยสามัคคี

คนไทยนี้ดี
เมืองไทยเมืองทอง
คนไทยเข้มแข็ง
รักชาติยิ่งใหญ่

หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๑

ดอกไม้กบั ผีเสื้อ
ดอกไม้ที่แสนสวย
สีสันที่สดใส
เหล่าผีเสื้อตัวน้อย
ชื่นชมดอกไม้บาน

กลิ่นระรวยหอมชื่นใจ
มองคราใดใจเบิกบาน
มันมาคอยดูดน้าหวาน
สุขสราญเพลิดเพลินใจ
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
287
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★

 ท ๘/ผ.5-16
ท ๘/ผ.๕-๑๖

ใบงานที่ ๑๖
โยงเส้นคาคล้องจอง
คาชีแ้ จง อ่านบทร้อยกรอง รักเมืองไทย และโยงเส้นคาคล้องจองให้ถูกต้อง
(แนวคาตอบ)

คน ไทย นี้ ดี

เป็น พี่ เป็น น้อง

เมือง ไทย เมือง ทอง

เป็น ของ คน ไทย

คน ไทย เข้ม แข็ง

ร่วม แรง ร่วม ใจ

รัก ชาติ ยิ่ง ใหญ่

ไทย สา มัค คี

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๘/ผ.๕ท ๘/ผ.๕



แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 8 คาคล้องจอง ร้อยกรองไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
คาชีแ้ จง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. ตา – ปู

ข. อี – กา

ค. ปู – ดู

2. คาในข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
ก. ยาก ย้าก ย๊าก ย๋าก
ข. ปาก ป้าก ป๊าก ป๋าก
ค. มาก ม้าก ม๊าก ม๋าก
3. คาในข้อใดคล้องจองกัน
ก. จิก - จาก

ข. ปาก - จาก

ค. ใบ – โบก

4. “ใบโบก โยกเยก ...........................” เติมคาใดให้คล้องจองกัน
ก. เขกเข่า
ข. ใบบัว
ค. ภูผา
5. คาใดมี ด เป็นตัวสะกด
ก. กัด

ข. ดัก

ค. ดับ
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ท ๘/ผ.๕

★ ท ๘/ผ.๕

6. พยัญชนะข้อใดเป็นอักษรกลาง
ก. จ อ
ข. อ ห

ค. จ ส

7. คาว่า กูบ อ่านอย่างไร
ก. กอ – อู – กูบ

ค. กอ – อู – บอ – กูบ

ข. กอ – บอ – อู – กูบ

8. “ติ๊กต๊อก มีน้อง ชื่อต๊อกแต๊ก เพิ่งหัดเดินเตาะแตะ” จากข้อความ
มีคาทีส่ ะกดด้วย ก กี่คา
ก. ๔ คา
ข. ๕ คา
ค. ๖ คา
9. ข้อใดเรียงคาเป็นประโยคได้ถูกต้อง
ก. อาบน้า ใบโบก บึงใน
ข. ใบโบก ในบึง อาบน้า
ค. ใบโบก อาบน้า ในบึง
10. เสียงเป็ดร้อง..............................ควรเติมข้อใด
ก. ก๊าก ก๊าก
ข. ก้าบ ก้าบ

ค. ก๊าด ก๊าด

………………………………………………………………………………
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★

ท ๘/ผ.1
ท ๘/ผ.๑

เพลงวรรณยุกต์

คำร้อง อำจำรย์สจุ นิ ต์ ชวนชืน่
ทำนอง ลำวลำปำง (ป่ำดงพงพี)

เด็กไทยเรำเอย หนูเคยเรียนรู้เรือ่ งคำไทย
อยำกจำขึน้ ใจ หนูจงรีบไปท่องจำ
วรรณยุกต์ ห้ำเสียง อย่ำซ้ำ
แรกนำ ด้วยเสียงสำมัญ
เอก โท ตรี แล้วจัตวำ นัน่ ไง
กำ ก่ำ ก้ำ ก๊ำ ก๋ำ เรียงกัน
หนูจำให้มนั่ เรือ่ งวรรณยุกต์ไทย
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★

ท ๘/ผ.1
ท ๘/ผ.๑

เพลงวรรณยุกต์

กำ
จำ
ดำ
ตำ
บำ
ปำ
อำ

วรรณยุกต์ ห้ำ เสียง สำคัญ (ซ้ำ)
เสียง สำมัญ เอก โท ตรี จัตวำ
สี่ รูป จำ กัน เรื่อย มำ (ซ้ำ)
เอ้ำ มำ นะ มำ ผัน เสียง เร็ว พลัน
ก่ำ ก้ำ ก๊ำ ก๋ำ
กำง ก่ำง ก้ำง ก๊ำง ก๋ำง
จ่ำ จ้ำ จ๊ำ จ๋ำ
จำน จ่ำน จ้ำน จ๊ำน จ๋ำน
ด่ำ ด้ำ ด๊ำ ด๋ำ
ดำม ด่ำม ด้ำม ด๊ำม ด๋ำม
ต่ำ ต้ำ ต๊ำ ต๋ำ
ตำย ต่ำย ต้ำย ต๊ำย ต๋ำย
บ่ำ บ้ำ บ๊ำ บ๋ำ
บำง บ่ำง บ้ำง บ๊ำง บ๋ำง
ป่ำ ป้ำ ป๊ำ ป๋ำ
ปำน ป่ำน ป้ำน ป๊ำน ป๋ำน
อ่ำ อ้ำ อ๊ำ อ๋ำ
อำม อ่ำม อ้ำม อ๊ำม อ๋ำม
โครงกำรสื่อ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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ท ๘/ผ.1
 ท ๘/ผ.๑

★

ปริศนำคำทำย อะไรเอ่ย ?
๑. ฉันคืออวัยวะ
แต่อยู่ภำยนอก

อยู่ในร่ำงกำย ส่วนไหนไม่บอก
บนคอบนบ่ำ ฉันคือ…หัว

๒. ฉันคืออะไร
เขำใช้ทำงำน

ห้องในตัวบ้ำน
กำรปรุงอำหำร ฉันคือ…ครัว

๓. ฉันเป็นชื่อสี
สองสีรวมกัน

อยู่ที่วันเสำร์
น้ำเงินกับแดง ฉันคือ…สีม่วง

๔. ฉันคือสัตว์ใหญ่
ฉันชอบกินหญ้ำ

คนใช้ไถนำ
หน้ำตำคล้ำยควำย ฉันคือ..วัว

๕. ฉันคือผลไม้
หลำยผลนั้นหนำ

เครือใหญ่มำกค่ำ
เรียกว่ำหวีเอย ฉันคือ…กล้วย
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★

ท ๘/ผ.๒

เพลงสระอัว
คำร้อง ปิตินันธ์ สุทธสำร

ทำนอง THIS OLD MAN

บัว ถั่ว วัว ตัว ชั่ว กลัว
รั้วสวนครัว มีสระอัว
เรำอย่ำมัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน และหันอำกำศ (ซ้ำ)
ควร ช่วย กวน ชวน พวก ญวน
ล้วน ทบทวน มีสระอัว
เรำอย่ำมัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน ไม่มีหันอำกำศ (ซ้ำ)
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ท ๘/ผ.๒
 ท ๘/ผ.๒

★

เพลง มำตรำแม่กด

คำร้อง ผศ.ศิริวรรณ กำญจนสำลักษณ์
ทำนอง พม่ำเขว

คด งด มด รู้จักแม่กดหรือไม่ (ซ้ำ)
เห็น ด สะกดทีใ่ ด
เป็นมำตรำไทยแม่กดนะ (ซ้ำ)
จำไว้ซิจ๊ะ มีหลำยคำ

297
6102133L01.indd 297

6/25/18 11:36 AM

ท ๘/ผ.๓
ท ๘/ผ.๓
๘/ผ.๑

★

เกมจุ!๊ จุ!๊ บอกหน่อย
จุดประสงค์
เพื่อฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนคำที่สะกดในมำตรำ กบ

อุปกรณ์
๑. แถบประโยค
๒. ฉลำก

วิธเี ล่น
๑. หัวหน้ำกลุ่มหยิบฉลำกแถบประโยคแผ่นใดแผ่นหนึ่งแล้วอ่ำน
ประโยคนั้นในใจ
๒. หัวหน้ำกลุ่มกระซิบประโยคให้กับสมำชิกคนต่อไปและสมำชิก
คนต่อ ๆ ไปก็กระซิบไปจนถึงคนสุดท้ำย
๓. สมำชิกคนสุดท้ำยเขียนประโยคที่ได้ยิน
๔. ตรวจและแก้ไขพร้อมทั้งเฉลยประโยคที่ถูกต้องว่ำกลุ่มใด ฟัง
พูด อ่ำน เขียน ได้ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุด
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★

ท ๘/ผ.๓
ท ๘/ผ.๓
๘/ผ.๑

แถบประโยค เกมจุ!๊ จุ!๊ บอกหน่อย

ป้ำจิบ๊ สอยมะม่วงดิบ หยิบใส่กระจำด
นกกระจิบกับนกกระจำบร้องก้ำบๆ แบบเป็ด
จุบ๊ แจงแอบเจี๊ยบอำบน้ำในบ่อกบ
ลุงจำบแต่งตัวจ๊ำบไปจับจอบขุดดิน
ตุ๊ดตู่ จิบเป๊ปซี่กับจ๊อบที่รำ้ นพี่ออ๊ บ
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ท ๘/ผ.๔

★ ท ๘/ผ.๔
๘/ผ.๑

เกมต่อคำคล้องจอง
จุดประสงค์
เพื่อฝึกอ่ำนและคิดคำคล้องจอง
วิธเี ล่น
๑. ตัวแทนนักเรียนอ่ำนคำในบัตรคำและให้เพื่อนต่อคำ
คล้องจอง ครั้งละ ๑ คน
๒. นักเรียนและครูร่วมกันฟังคำตอบถ้ำผิดให้แก้ไข
๓. ตอบถูกได้ ๑๐ คะแนน ใครได้คะแนนมำกเป็นผู้ชนะ
เก้ำอี…้ ………………………...

ใจดี.................................

ใบโบก……………………...

อีกำ…………………………...

ภูผำ…………………………...

อำรี…………………………...

จำปี…………………………...

ใบบัว……………………...

จุใจ…………………………...

กะทะ………………………...
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บัตรคำ


★

ท ๘/ผ.๔
ท ๘/ผ.๔
๘/ผ.๑

มังคุด

สุดสวย

ส้มโอ

โบรำณ

ตอนเย็น

เป็นห่วง

เพื่อนน่ำรัก

ผักน่ำกิน

หมั่นศึกษำ

หำควำมรู้
301
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ท ๘/ผ.๕
★ ท ๘/ผ.๕

นิทำนอีสป เรื่อง พ่อกับลูก
มหำอำมำตย์โท พระยำเมธำธิบดี เรียบเรียง

ชำยแก่ คนหนึ่ง มี ลูก หลำยคน ลูก เหล่ำนั้น ทะเลำะ กัน
วุ่นวำย อยู่ เสมอ มิ ได้ ขำด พ่อ สั่งสอน เท่ำใด ลูกเหล่ำ นั้นก็ ไม่ เลิก
ทะเลำะ กัน วันหนึ่ง พ่อ จึง บอก ให้ ลูก ทุกคน ไป หำแขนงไม้ไผ่ มำ คน
ละ สอง สำม อัน ตำม แต่ จะ หำ ได้ เมื่อ ทุกคน ได้ แขนงไม้ไผ่ มำ
แล้ว พ่อ ก็ เอำ แขนงไม้ไผ่ เหล่ำนั้น มำ มัด รวมกัน เข้ำ เป็น กำเดียวกัน
ต่อ จำก นั้น จึง ส่ง ให้ ลูกหัก แขนงไม้ไผ่ ทั้ง กำ โดย เต็ม กำลัง ที ละ
คน ก็ ไม่ มี ลูก คนไหน หัก ได้ สัก คน เดียว พ่อ จึง แก้ มัดแขนงไม้ไผ่
ออก แล้ว ยื่น ให้ ลูก แต่ ละ คน หัก ที ละ อัน ลูก ก็ หัก ได้ โดย
ง่ำย พ่อ จึง พูด ให้ ฟัง ว่ำ "นี่แหละลูก ถ้ำ พวก เจ้ำ รัก กัน พร้อม ใจ กัน
ช่วย ธุระ กัน ไม่ ว่ำ งำน ใดๆ ให้ กลมเกลียว เป็น อันเดียว กัน พวก
เจ้ำ ก็ จะ มี กำลัง มั่นคง เหมือนกับ แขนงไผ่ ทั้ง มัด ถึง ใคร จะ คิด
ร้ำย ก็ จะ ทำ ร้ำย แก่ พวก เจ้ำ มิได้ แต่ ถ้ำ เจ้ำทะเลำะ วิวำท กัน
แตกกัน เป็น ต่ำง คน ต่ำง ใจ แล้ว ก็ จะ เป็นเช่น เดียว กับ แขนงไผ่
เป็น อัน ๆ ใคร เขำ จะ ทำ ร้ำย ก็ ทำ ไปทีละคน ๆ ก็ จะ หมด พวก
เจ้ำ ทุก คน ใน ไม่ ช้ำนำน เท่ำ ใด
นิทำนเรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ ำ่ ควำมรักใคร่ช่วยเหลือกันและกัน
ไม่ทะเลำะวิวำทกัน ย่อมเป็นกำลังด้วยกันทุกคน
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แบบฝกเสริมทักษะ
พัฒนาการอ่านเขียน
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แบบฝึกเสริมที่ ๑

คาชีแ้ จง

เขียนพยัญชนะอักษรกลางให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

ชือ่ .............................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ..........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒
คาชีแ้ จง

เขียนพยัญชนะอักษรสูงให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

พยัญชนะอักษรสูง

ชือ่ .............................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ …....
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แบบฝึกเสริมที่ ๓

คาชีแ้ จง

เขียนพยัญชนะอักษรต่าให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

พยัญชนะอักษรต่า

ชือ่ ................................................ สกุล............................ ชั้น ................... เลขที.่ .........
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แบบฝึกเสริมที่ ๔
คาชีแ้ จง

อ่านสะกดคาและอ่านออกเสียงคาให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง การอ่านสะกดคา คาว่า กา สะกดว่า กอ อา กา
การอ่านออกเสียงคา คาว่า กา อ่านว่า กา

ตา
บี
ผุ
ถูขา
สีดา
ทีวี

ดู
ติ
หู
กะปิ
ฝาผุ
มือถือ

ปี
อุ
อือ ถู
จะ สี
บิดา หาปู
ถือกา เกเร
ชะนี สะดือ

อ่านสะกดคาถูกต้อง……………………….…………………….คา
อ่านออกเสียงคาถูกต้อง……………………….………………..คา

ชือ่ .......................................... สกุล ............................. ชัน้ ................... เลขที.่ ..........
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แบบฝึกเสริมที่ ๕

คาชีแ้ จง เติมวรรณยุกต์ -่ - ้ ให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

ปูยา

ใบไม

ชีมือ

ไกแจ

ไมได

ขีชาง

ไมไผ

เปาปี

ชางนอย

ปินโต

ชือ่ ..........................................สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๖

คาชีแ้ จง

เขียนคาผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน

คาผันวรรณยุกต์

ชือ่ ..............................................สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๗
คาชีแ้ จง

อ่านออกเสียงคาพื้นฐานที่กาหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที (๒๐ คะแนน)
ตัวอย่าง การอ่านคา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

กาแฟ
ภูผา
ดูแล
ใจดี
เวลา
ไถนา
ใบชา
อะไร
จ้องดู
ลูกช้าง

ช้าง อ่านว่า ช้าง

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ปิ่นโต
ไข่เจียว
กางเกง
มะขาม
บ้านนา
จิงโจ้
พ่อค้า
แต่งตัว
ทั้งสอง
คุ้ยดิน

อ่านถูกต้อง…………………………………………คา
อ่านผิด......................................................คา
ชือ่ ....................................................สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๘

คาชีแ้ จง

นาอักษรใต้ภาพใส่ในประโยคให้ได้ความหมาย

ก

ข

ค

จ

ฉ

ช

ง

ซ

๑. ภูผาใช้.........................................เขียนหนังสือ
๒. อาชอบเลี้ยง.................................สีขาว ขนฟู
๓. แม่ค้าขาย....................................หลายคู่
๔. .........................มีกลิ่นหอม
๕. ฉันชอบดู..............................บนท้องฟ้า
ชือ่ .....................................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ .........
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แบบฝึกเสริมที่ ๙
คาชีแ้ จง นาภาพที่กาหนดเขียนเป็นคาให้ถูกต้อง

๓๒.
๑.

ตัวอย่าง

้

1.

๒.

๙.

๓.

4.

5.

ไ

ไ

ะเ
่

ู
าไ

เ

า

เ
โ

่

เ

า
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่ ู

6.

7.

8.

9.

10.

ะ
ะ

โ
า

า

ะ เเ
ะ

า

า เ
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........

314
6102133L01.indd 314

6/25/18 11:41 AM

แบบฝึกเสริมที่ ๑๐
คาชีแ้ จง ท่องบทอาขยานแมวเหมียวแล้วเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้า

คาตอบที่ถูกที่สุด

1. เราควรดูแมวเป็นตัวอย่างในเรื่องใด
ก. รักความสะอาด
ข. น่ารักน่าเอ็นดู
ค. กตัญญูต่อผู้ทมี่ ีพระคุณ
2. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าแมวมีความ
กตัญญู
ก. ช่วยจับหนู
ข. เคล้าแข้งเคล้าขา
ค. ร้องเรียกก็มาหา
3. แมวมีรูปร่างลักษณะอย่างไร
ก. อ้วนกลม เชือ่ งช้า
ข. สูงใหญ่ หางยาว
ค. ประเปรียว ว่องไว
4. แมวเป็นสัตว์ทมี่ ีนิสยั ตรงกับข้อใด
ก. หงุดหงิดง่าย
ข. ซื่อสัตย์ กตัญญู
ค. โมโหร้าย
5. แมวชอบกินข้าวกับอะไร
ก. ไข่เจียว
ข. ปลาทู
ค. แกงไก่

6. เหมียว เหมียว เป็นเสียงร้องของสัตว์ใด
ก. แมว
ข. หมา
ค. หนู
7. เนื้อร้องบทอาขยานใดถูกต้อง
ก. เช้าเช้าซ้านั่งระวังหนู
ข. สายสายซ้านัง่ ระวังหนู
ค. ค่าค่าซ้านั่งระวังหนู
8. แมวเป็นสัตว์น่าเอ็นดูตอนไหน
ก. ตอนที่วิ่งไล่จบั หนู
ข. ตอนที่มาเคล้าแข้งเคล้าขา
ค. ตอนกินอาหาร
9. แมวเป็นสัตว์ชนิดใด
ก. เลี้ยงลูกด้วยนม
ข. สัตว์เลือ้ ยคลาน
ค. สัตว์น้า
10. ใครคือผู้แต่งบทอาขยานแมวเหมียว
ก. นายทัด เปรียญ
ข. ฉันท์ ขาวิไล
ค. นภาลัย สุวรรณธาดา

ชือ่ ................................................... สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑1
คาชีแ้ จง เลือกคาข้างล่างไปเติมลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์และฝึกอ่าน

ขอบใจ น้าใจ

การแบ่งปัน

เพือ่ นกัน ซือ่ สัตย์

1. เนื้อหาบทอาขยานนี่นี่ของเธอ เน้นเรื่อง.......................................เป็นสาคัญ
2. ฉันและเธอในบทบทอาขยานนี่นี่ของเธอ เป็น...........................................
3. เมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้ เราควรพูดว่า............................................................
4. ชูใจนาของที่เก็บได้ไปให้ครู แสดงว่าชูใจเป็นคนมีความ...............................
5. มะลิให้เพื่อนยืมดินสอ มะลิเป็นคนมี ..........................................................

ชือ่ ................................................... สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
316
6102133L01.indd 316

6/25/18 11:41 AM

แบบฝึกเสริมที่ ๑2
คาชีแ้ จง เขียนคาจากภาพที่กาหนดให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

…………………………….…………………………………….
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
……………………………………….………………………….

ชือ่ ................................................... สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑3
คาชีแ้ จง เรียงคาให้เป็นประโยคและฝึกอ่าน

1. น้องนุ่น

ชอบ ลูกข่าง

2.

ล้างมือ

อ่าง

3.

รองเท้า แก้ว สวม

เล่น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใน

ฉัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สวย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. พ่อ ข่าว

ฟัง

เช้า เวลา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. อ่าน หนังสือ

จอม มาก เก่ง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชือ่ ................................................... สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑4
คาชีแ้ จง เขียนประโยคจากคาและภาพที่กาหนดให้ถูกต้อง
๑.

คา

ฉิง่

๒.

คา

ผึง้

๓.

คา

ยุงลาย

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........

319
6102133L01.indd 319

6/25/18 11:41 AM

แบบฝึกเสริมที่ ๑๕
คาชีแ้ จง อ่านเรื่องหนูแดง แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
หนูแดง ไป เที่ยว ป่า กับ หนูดี ไป เจอ ช้าง ชื่อ พังมะลิ เข้า อย่างจัง หนูแดง
ระวัง ตัวแจ แต่ หนูดี ไป แอบ อยู่ ใน ลังไม้ พัง มะลิ เป็น ช้างตัวเมีย ไม่ดุร้าย แต่ลูก
ของมัน หายไป มัน เสียใจมาก หนูแดง เอา อ้อย ให้ช้าง กิน ช้าง ยัง ไม่ เชื่อใจ หนูแดง
ยืน ลังเล อยู่ หนูแดง เอา อ้อย ใส่ ปาก ช้าง ช้างพังมะลิ น้าตาไหล เพราะ ดีใจมาก
หนูดี เห็น ดังนั้น จึง กล้า ออกมา จาก ลังไม้ และ มาดู ช้าง ใกล้ๆ หนูดี ดูพังมะลิ แล้ว
คิดถึง แม่ จึง พาล ร้องไห้ น้าตาไหล
คาถาม
๑. ในเรื่องมีตัวละครใครบ้าง

๒. เรื่องหนูแดงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน

๓. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องทีอ่ ่าน

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๖
คาชีแ้ จง เลือกคาในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. หนูแดงไป ..............................ป่ากับหนูดี ( เทียว เที่ยว เที้ยว )
๒. ช้างพังมะลิกิน........................................ ( ออย อ่อย อ้อย )
๓. เด็กๆ ชอบ..........................................นม ( ดืม ดื่ม ดื้ม )
๔. น้องมี..........................ตา ดู.....................รัก ( หน่า น่า หน้า )
๕. จุ๋มใส่.....................สีขาวไปดู.................ที่สวนสัตว์ ( เสือ เสือ่ เสื้อ )
๖. คุณปู่มา.............................ไฟแต่เช้า ( กอ ก่อ ก้อ )
๗. เต่าทะเล ออกลูกเป็น ................................... ( ไข ไข่ ไข้ )
๘. แม่นั่งบน................................... ( เก่าอี้ เก้าอี้ เก้าอี่ )
ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๗
คาชีแ้ จง เขียนคาจากภาพสัญลักษณ์ที่กาหนดและแต่งประโยคให้ถูกต้อง
๑.

.......................................

๒.

.......................................

๓.

........................................

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๘
คาชีแ้ จง นักเรียนเขียนตามคาบอก จานวน 20 คา (ใช้เวลา 20 นาที) ครูอ่านคาให้
นักเรียนฟัง คาละ 2 ครัง้ โดยเว้นเวลา 1 นาที ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๙
การอ่านออกเสียง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคาที่กาหนดให้จานวน 20 คา
(จับเวลาในการอ่าน ๕ นาที)

1. แกงป่า

11. รากไม้

2. ชอบใจ

12. สายน้า

3. ไข่ดาว

13. น่ารัก

4. กางเกง

14. มากมาย

5. ขวดนม

15. ร้องไห้

6. ทางผ่าน

16. แตงโม

7. โบกมือ

17. นางสาว

8. คาพูด

18. นึกถึง

9. ป่ายปีน

19. ลูกช้าง

๑๐. ขายของ

20. กินอิ่ม

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒๐

คาชี้แจง นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความที่กาหนดให้ โดยใช้เวลา๕ นาที (ครูอ่านเฉพาะ
คาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)

๑.

๒.

๓.

พ่อมาหาอา พ่อพาอาไปป่า ที่ปา่ มีไม้ไผ่
พ่อจะใช้ไม้ไผ่ทาศาลา อาว่าจะทาศาลาสีฟา้
ตุม่ น้ามีนาไว้
้ ดมื่ เราไม่ควรเอามือจุม่ น้าในตุม่
ถ้าเราจะล้างมือ เราควรล้างมือในทีล่ า้ งมือ

ฉันมาโรงเรียนแต่เช้า ช่วยครูทาความสะอาด

ตัง้ ใจเรียนอ่านเขียน ไม่วงิ่ เล่นซุกซน

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒๑
คาชีแ้ จง อ่านบทเพลงต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
เพลงจับปูดา
จับปูดา
จับปูม้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่

ขยาปูนา
คว้าปูทะเล
แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

จากบทเพลง ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง ให้เขียน คาว่า “ใช่” ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง ให้เขียน คาว่า “ไม่ใช่” ลงในช่อง “ไม่ใช่”

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ข้อ

ข้อความ

มีปูดา และ ปูม้า
บทเพลงนี้พูดถึง ปูเสฉวน
ปูม้า ขยา ปูนา
ปูดานอนเปล
เด็กๆนอนหลับในเปล
เด็กๆไกวเปลเล่น

ใช่

ไม่ใช่

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........

326
6102133L01.indd 326

6/25/18 11:43 AM

แบบฝึกเสริมที่ ๒๒
อ่านบทเพลงต่อไปนีต้ อบคาถาม
เพลงจับปูดา
จับปูดา

จับปูม้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่

ขยาปูนา
คว้าปูทะเล
แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

จากบทเพลง ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง ให้เขียน คาว่า “ใช่” ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง ให้เขียน คาว่า “ไม่ใช่” ลงในช่อง “ไม่ใช่”

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ข้อ

ข้อความ

ปูดา กับ ปูม้า มีสีต่างกัน
ปูดา และ ปูม้า อาศัยอยู่ในน้า
เพลงนี้มีปู
เพลงนี้เป็นเพลงกล่อมเด็ก
ปูม้าเหมือนกับปูนา
ปูดา มีขามากกว่า ปูม้า

ใช่

ไม่ใช่

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒๓
คาชีแ้ จง อ่านบทเพลงต่อไปนีแ้ ล้วเลือกคาตอบที่ถูกต้อง มาเขียนตอบในช่องที่กาหนด
เพลงจับปูดา
จับปูดา
ขยาปูนา
จับปูม้า
คว้าปูทะเล
สนุกจริงเอย
แล้วเลยนอนเปล
ชะโอละเห่
นอนในเปลหลับไป
๑. ในทะเลมีปูอะไร …………………………..………………
๑. ปูดา
๒. ปูนา
๓. ปูทะเล
๒. ปูนาอาศัยอยู่ทไี่ หน ………………………….………….
๑. ในน้า
๒. ในกอหญ้า
๓. ในท่อ
๓. บทเพลงกล่าวถึงเรือ่ งใด ………………..………………..
๑. วิธีนอน
๒. วิธจี ับปู
๓. วิธีหาปู
นักเรียนเขียนตอบคาถามแบบสัน้ ๆ

๑. จับปูดา ขยา ..................................................................................
๒. จับปูม้า คว้า ..................................................................................
๓. สนุกจริงเอย แล้วเลย .....................................................................
๔. ชะโอละเห่ นอนเปล .....................................................................
๕. กล่าวถึงปูอะไรบ้าง ……………………………………………………………….

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
328
6102133L01.indd 328

6/25/18 11:43 AM

แบบฝึกเสริมที่ ๒๔
คาชีแ้ จง อ่านบทเพลงแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
เพลงจับปูดา
ขยาปูนา
จับปูดา
คว้าปูทะเล
จับปูมา้
แล้วเลยนอนเปล
สนุกจริงเอย
นอนในเปลหลับไป
ชะโอละเห่
๑. จงเขียนคาที่ประสมสระอามาอีก ๒ คา

.............................................................................................................................

๒. จงเขียนคาที่ประสมสระอู มาอีก ๒ คา

.............................................................................................................................

๓. จงเขียนคาที่ประสมสระอา มาอีก ๒ คา

............................................................................................................................

๔. จงผันวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
กา
อา
ปา

........ ........ ........ ......... .........
........ ........ ........ ......... .........
........ ........ ........ ......... .........

๕. จงผันวรรณยุกต์ จากคาที่กาหนดให้
นา
พา
งา

........ ........ ........ ......... .........
........ ........ ........ ......... .........
........ ........ ........ ......... .........

๖. จงเขียนคาที่มพี ยัญชนะต้นเหมือนกับคาทีก่ าหนดให้มาอีก ๒ คา
จับ =
ม้า =
นอน =

................. ...............
................. ...............
……………. ……………..

ชือ่ .....................................................สกุล................................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒๕
คาชีแ้ จง เลือกคาข้างหน้าประโยคเติมในช่องว่างให้ได้ใจความ

หญ้า

ย่า

ในสวนมะพร้าวของ...............มี......................
ขึ้นรก

น่า

หน้า น้องพลอยเป็นคน...............................รัก
เขาอ่านหนังสือวันละหลาย.........................

ไม่

ไหม้

ถ้า....................ดับไฟให้เรียบร้อยระวังจะเกิด
เพลิง............

ใส

ไส

เขา................ไม้ข้างๆ ลาคลอง ทีม่ นี ้า.................

ค่า

ฆ่า

อย่าขีด.........................ลงในหนังสือจะทาให้
มันไม่มี..........................

ใน

นัย

ทหาร...............กองทัพ ต้องมีวิ..................

ชือ่ .....................................................สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒๖
คาชีแ้ จง แต่งประโยคหรือเรื่องราวด้วยคาที่กาหนดให้

มะละกอ แม่ค้า วันเสาร์ ละมุด

ส้ม กลางวัน กาไร

………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ชือ่ .....................................................สกุล................................. ชั้น ................... เลขที่ ..............
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๓๑๑

เฉลยแบบฝึกเสริม
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ปริศนาคําทาย
๑. อะไรเอ่ย สีสวยสดใสใช้มัดกับผม (โบ)
๒. อะไรเอ่ย ไม่เล็กไม่ใหญ่มีไว้ใส่อาหาร (จาน)
๓. อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขน ใบแล่นเสี้ยว (อ้อย)
๔. อะไรเอ่ย เด็กเล็กชอบนอนไม่ร้องไม่อ้อนนุ่มนิ่มสบาย (เบาะ)
๕. อะไรเอ่ย ต้นเท่าลําหวายเก็บฝักไปขายเก็บดอกไปบูชา (บัว)
๖. อะไรเอ่ย ใช้หยิบสิ่งของ มีสองข้างนะ (มือ)
๗. อะไรเอ่ย จะบอกเท่าไร ก็ไม่เชื่อฟัง เอะอะตึงตัง จะทําให้ได้ (ดื้อ)
๘. อะไรเอ่ย ใช้เป็นตํารา ค้นคว้าความรู้ ใครใครเชิดชู ดั่งครูของเรา
(หนังสือ)
๙. อะไรเอ่ย อยูก่ ันไหนๆ รู้ได้ทั่วไป รู้ข่าวใกล้ไกล (สื่อ)
๑๐. อะไรเอ่ย เป็นสัตว์มากขา ไปมาเลี้อยคลาน มีบ้านใต้ดิน
หากินที่ชื้น (กิ้งกือ)
335
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ใบความรู้
อักษรกลาง ได้แก่ พยัญชนะ ๙ ตัว ดังนี้

ก

จ

ฎ

ด

ฏ

ต

บ

ป

อ

อักษรสูง ได้แก่ พยัญชนะ ๑๑ ตัว ดังนี้

ข

ฃ

ฉ

ฐ

ถ

ผ

ฝ

ศ

ษ

ส

ห

336
6102133L01.indd 336

6/25/18 11:49 AM

แบบฝึกอ่าน
การอ่านสะกดคํา คําว่า กา สะกดว่า กอ – อา - กา
การอ่านออกเสียงคํา คําว่า กา อ่านว่า กา

ตา
ปี ดู
ฝา
ผุ
อีกา ตาดี สีดา ตะปู ถูขา
ฝากา ถูขา ดูดี ถือดี บิดา
ตาหาฝากา อาสีถือปู สีดาถูขา
บิดาหาตะปู อามานาหาอีกา
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แบบฝึกเสริมที่ ๑
คําชี้แจง

เขียนพยัญชนะอักษรกลางให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

อ

ฏ
ก

จ

ฎ

ป
บ

ด
ต

อักษรกลาง

ชื่อ .............................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๒
คําชี้แจง

เขียนพยัญชนะอักษรสูงให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

ษ
ฃ
ฉ

ข
ฝ

ห

ศ

ส

ศ

ผ

ฐ

ถ

พยัญชนะอักษรสูง

ชื่อ .............................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ .............
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แบบฝึกเสริมที่ ๓
คําชี้แจง

เขียนพยัญชนะอักษรต่ําให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

คฅฆงชซฌญฑฒณทธนพฟภมยรลวฬฮ

พยัญชนะอักษรต่ํา

ชื่อ .............................................สกุล............................... ชั้น ................... เลขที่ ..........
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แบบฝึกเสริมที่ ๔
คําชี้แจง

อ่านสะกดคําและอ่านออกเสียงคําให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง การอ่านสะกดคํา คําว่า กา สะกดว่า กอ อา กา
การอ่านออกเสียงคํา คําว่า กา อ่านว่า กา

ตา
ดู
ปี
ชี
ติ
อือ
ผุ
หู
จะ
ถูขา กะปิ บิดา
สีดา ฝาผุ ถือกา
ทีวี มือถือ ชะนี

อุ
ถู
สี
หาปู
เกเร
สะดือ

อ่านสะกดคําถูกต้อง……………………….…………………….คํา
อ่านออกเสียงคําถูกต้อง……………………….………………..คํา
ชื่อ ........................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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เพลงวรรณยุกต์ไทย
ทํานองเพลงช้าง

หนู หนู จ๋า หนูจงโปรดจําไว้ว่า
เสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนา
เราแบ่งออกเป็น ห้า เสียง
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
เสียงสามัญหนาไม่มีรูปเอย
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แบบฝึกเสริมที่ ๕
คําชี้แจง เติมวรรณยุกต์ -่ - ้ ให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

ปู่ยา่

.ใบไม้

ชี้มือ

ไก่แจ้

ไม่ได้

ขี่ช้าง

ไม้ไผ่

เป่าปี่

ช้างน้อย

ปิ่นโต

ชื่อ .......................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๕
คําชี้แจง

เขียนคําผันวรรณยุกต์และฝึกอ่าน

คําผันวรรณยุกต์

ชื่อ .............................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริม
เขียนคําตามคําบอก
คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคําตามคําบอก จํานวน ๑๐ คํา (จับเวลา ใช้เวลา ๒๐ นาที)
(ครูอ่านคําให้นักเรียนฟัง คําละ ๒ ครั้ง) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คําที่กําหนดให้

ที่นี่
คู่คี่
ปู่ย่า
ต่อสู่
ไฟฟ้า

จ๊ะจ๋า
ขี่ม้า
พ่อค้า
น่ารู้
แม่สื่อ
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แบบฝึกเสริมที่ ๗
คําชี้แจง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

อ่านออกเสียงคําพื้นฐานที่กําหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที (๒๐ คะแนน)
ตัวอย่าง การอ่านคํา
ช้าง อ่านว่า ช้าง

กาแฟ
ภูผา
ดูแล
ใจดี
เวลา
ไถนา
ใบชา
อะไร
จ้องดู
ลูกช้าง

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ปิ่นโต
ไข่เจียว
กางเกง
มะขาม
บ้านนา
จิงโจ้
พ่อค้า
แต่งตัว
ทั้งสอง
คุ้ยดิน

อ่านถูกต้อง…………………………………………คํา
อ่านผิด......................................................คํา
ชื่อ ...................................................สกุล ............................ ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๘
คําชี้แจง

นําอักษรใต้ภาพใส่ในประโยคให้ได้ความหมาย

ก

จ

ข

ฉ

ค

ช

ง

ซ

๑. ภูผาใช้..................ง.......................เขียนหนังสือ
๒. อาชอบเลี้ยง..............จ...................สีขาว ขนฟู
๓. แม่ค้าขาย................ก....................หลายคู่
๔. ............ช.............มีกลิ่นหอม
๕. ฉันชอบดู..............ค................บนท้องฟ้า
ชื่อ ....................................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่.......
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แบบฝึกเสริมที่ ๙
คําชี้แจง นําภาพที่กําหนดเขียนเป็นคําให้ถูกต้อง

๓๒.
๑.

้

1.

๒.

๙.

๓.

4.

5.

ไ

ตัวอย่าง

ไ

ะเ
่

ทะเล
ไข่ฟู

ู

เตาไฟ

าไ

เ

า

เ
โ

่

เ

เวลา
า

โซเซมา
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่ ู

6.

7.

8.

9.

10.

ะ
ะ

โ
า

า

ะ เเ
ะ
า เ

มีธุระ
โหระพา
กาละแม

า

กะลา
มาเล

ชื่อ .................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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๓๒๗

แบบฝึกเสริมที่ ๑๐
คําชีแ้ จง ท่องบทอาขยานแมวเหมียวแล้วเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้า

คําตอบที่ถูกที่สุด
๑. เราควรดูแมวเป็นตัวอย่างในเรื่องใด
ก. รักความสะอาด
ข. น่ารักน่าเอ็นดู
ค. กตัญญูตอ่ ผู้ที่มีพระคุณ
๒. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าแมวมีความกตัญญู
ก. ช่วยจับหนู
ข. เคล้าแข้งเคล้าขา
ค. ร้องเรียกก็มาหา
๓. แมวมีรูปร่างลักษณะอย่างไร
ก. อ้วนกลม เชื่องช้า
ข. สูงใหญ่ หางยาว
ค. ประเปรียว ว่องไว
๔. แมวเป็นสัตว์ที่มีนิสัยตรงกับข้อใด
ก. หงุดหงิดง่าย
ข. ซื่อสัตย์ กตัญญู
ค. โมโหร้าย
๕. แมวชอบกินข้าวกับอะไร
ก. ไข่เจียว
ข. ปลาทู
ค. แกงไก่

๖. เหมียว เหมียว เป็นเสียงร้องของสัตว์ใด
ก. แมว
ข. หมา
ค. หนู
๗. เนื้อร้องบทอาขยานใดถูกต้อง
ก. เช้าเช้าซ้ํานั่งระวังหนู
ข. สายสายซ้ํานั่งระวังหนู
ค. ค่ําค่ําซ้ํานั่งระวังหนู
๘. แมวเป็นสัตว์น่าเอ็นดูตอนไหน
ก. ตอนที่วิ่งไล่จบั หนู
ข. ตอนที่มาเคล้าแข้งเคล้าขา
ค. ตอนกินอาหาร
๙. แมวเป็นสัตว์ชนิดใด
ก. เลี้ยงลูกด้วยนม
ข. สัตว์เลื้อยคลาน
ค. สัตว์น้ํา
๑๐. ใครคือผู้แต่งบทอาขยานแมวเหมียว
ก. นายทัด เปรียญ
ข. ฉันท์ ขําวิไล
ค. นภาลัย สุวรรณธาดา

ชื่อ .................................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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๓๒๘

แบบฝึกเสริมที่ ๑๑
คําชี้แจง เลือกคําข้างล่างไปเติมลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์และฝึกอ่าน

ขอบใจ น้ําใจ

การแบ่งปัน

เพื่อนกัน ซื่อสัตย์

๑. เนื้อหาบทอาขยานนี่นี่ของเธอ เน้นเรือ่ ง........การแบ่งปัน......เป็นสําคัญ
๒. ฉันและเธอในบทบทอาขยานนี่นี่ของเธอ เป็น......เพื่อนกัน..................
๓. เมื่อเพือ่ นแบ่งขนมให้ เราควรพูดว่า...............ขอบใจ............................
๔. ชูใจนําของทีเ่ ก็บได้ไปให้ครู แสดงว่าชูใจเป็นคนมีความ........ซื่อสัตย์....
๕. มะลิให้เพื่อนยืมดินสอ มะลิเป็นคนมี ..............น้ําใจ............................

ชื่อ .................................................สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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๓๒๙

แบบฝึกเสริมที่ ๑๒
คําชีแ้ จง เขียนคําจากภาพที่กําหนดให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

…………………………….…………………………………….
มะขาม
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
ปิ่นโต
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
ดินสอ
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
ดวงดาว
……………………………………….………………………….

…………………………….…………………………………….
ยุงลาย
……………………………………….………………………….

ชื่อ ...............................................สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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๓๓๐

แบบฝึกเสริมที่ ๑๓
คําชี้แจง เรียงคําให้เป็นประโยคและฝึกอ่าน

๑. น้องนุ่น
น้องนุ่น

ชอบ ลูกข่าง เล่น
ชอบ เล่น ลูกข่าง

๒. ล้างมือ
อ่าง
ฉัน
ล้างมือ

ใน ฉัน
ใน อ่าง

๓. รองเท้า แก้ว สวม สวย
แก้ว
สวม รองเท้า สวย
๔. พ่อ ข่าว ฟัง เช้า เวลา
พ่อ ฟัง ข่าว เวลา เช้า
๕. อ่าน หนังสือ จอม มาก เก่ง
จอม อ่าน หนังสือ เก่ง มาก

ชื่อ ................................................... สกุล ......................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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๓๓๑

แบบฝึกเสริมที่ ๑๔
คําชี้แจง เขียนประโยคจากคําและภาพที่กําหนดให้ถูกต้อง
๑.

คํา

ฉิ่ง
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒.

คํา

ผึ้ง
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓.

คํา

ยุงลาย
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ .......................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ...........
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๓๓๒

บทอ่าน

เรื่อง หนูแดง
หนูแดง ไป เที่ยว ป่า กับ หนูดี ไป เจอ
ช้าง ชือ่ พังมะลิ เข้า อย่างจัง หนูแดง ระวัง ตัวแจ
แต่ หนูดี ไป แอบ อยู่ ใน ลังไม้ พัง มะลิ เป็น
ช้างตัวเมีย ไม่ดุร้าย แต่ลูก ของมัน หายไป มัน
เสียใจมาก หนูแดง เอา อ้อย ให้ช้าง กิน ช้าง ยัง
ไม่ เชือ่ ใจ หนูแดง ยืน ลังเล อยู่ หนูแดง เอา
อ้อย ใส่ ปาก ช้าง ช้างพังมะลิ น้ําตาไหล เพราะ
ดีใจมาก หนูดี เห็น ดังนัน้ จึง กล้า ออกมา จาก
ลังไม้ และ มาดู ช้าง ใกล้ๆ หนูดี ดูพังมะลิ แล้ว
คิดถึง แม่ จึง พาล ร้องไห้ น้ําตาไหล
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๓๓๓

แบบฝึกเสริมที่ ๑๕
คําชี้แจง อ่านเรื่องหนูแดง แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง
หนูแดง ไป เที่ยว ป่า กับ หนูดี ไป เจอ ช้าง ชื่อ พังมะลิ เข้า อย่างจัง หนูแดง
ระวัง ตัวแจ แต่ หนูดี ไป แอบ อยู่ ใน ลังไม้ พัง มะลิ เป็น ช้างตัวเมีย ไม่ดุร้าย แต่ลูก
ของมัน หายไป มัน เสียใจมาก หนูแดง เอา อ้อย ให้ช้าง กิน ช้าง ยัง ไม่ เชื่อใจ หนูแดง
ยืน ลังเล อยู่ หนูแดง เอา อ้อย ใส่ ปาก ช้าง ช้างพังมะลิ น้ําตาไหล เพราะ ดีใจมาก
หนูดี เห็น ดังนั้น จึง กล้า ออกมา จาก ลังไม้ และ มาดู ช้าง ใกล้ๆ หนูดี ดูพังมะลิ แล้ว
คิดถึง แม่ จึง พาล ร้องไห้ น้ําตาไหล
คําถาม
๑. ในเรื่องมีตัวละครใครบ้าง

๒. เรื่องหนูแดงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน

๓. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ..........
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๓๓๔

แบบฝึกเสริมที่ ๑๖
คําชี้แจง เลือกคําในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. หนูแดงไป ............เที่ยว.............ป่ากับหนูดี ( เทียว เที่ยว เที้ยว )
๒. ช้างพังมะลิกิน...........อ้อย.........................( ออย อ่อย อ้อย )
๓. เด็กๆ ชอบ...............ดื่ม...........................นม ( ดืม ดื่ม ดื้ม )
๔. น้องมี..........หน้า.....ตา ดู.......น่า........รัก ( หน่า น่า หน้า )
๕. จุ๋มใส่.....เสื้อ.......สีขาวไปดู......เสือ.....ที่สวนสัตว์ ( เสือ เสื่อ เสื้อ )
๖. คุณปู่มา...........ก่อ..................ไฟแต่เช้า ( กอ ก่อ ก้อ )
๗. เต่าทะเล ออกลูกเป็น ...............ไข่.................... ( ไข ไข่ ไข้ )
๘. แม่นั่งบน................เก้าอี้................... ( เก่าอี้ เก้าอี้ เก้าอี่ )
ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ..........
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๓๓๕

แบบฝึกเสริมที่ ๑๗
คําชี้แจง เขียนคําจากภาพสัญลักษณ์ที่กําหนดและแต่งประโยคให้ถูกต้อง
๑.

ห้ามสูบบุหรี่

๒.

ห้องน้ํา

๓.

เลี้ยวขวา

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ..........
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๓๓๖

แบบฝึกเสริมที่ ๑๘
คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคําตามคําบอก จํานวน ๑๐ คํา (จับเวลา ใช้เวลา ๒๐ นาที)
(ครูอ่านคําให้นักเรียนฟัง คําละ ๒ ครั้ง) คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คําที่กําหนดให้

ห้ามจอด

ผัดผัก

หัดขับ

มีดบาด

จุดจบ

อาบน้ํา

หกสิบ

ลางสาด

แบบฝึก

คิดมาก
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๓๓๗

แบบฝึกเสริมที่ ๑๙
การอ่านออกเสียง
คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําที่กําหนดให้จํานวน ๒๐ คํา (จับเวลาในการอ่าน)

1. แกงป่า
๑.

11.
รากไม้
๑๑. รากไม้

๒.
2. ชอบใจ

๑๒. สายน�
12.
สายน้้ำํา

๓.
3. ไข่ดาว

๑๓. น่น่าารัรักก
13.

4. กางเกง
๔.

14.
มากมาย
๑๔. มากมาย

5. ขวดนม
๕.

15.
งไห้
๑๕. ร้ร้อองไห้

6. ทางผ่าน
๖.

16.
แตงโม
๑๖. แตงโม

๗. โบกมือ

๑๗. นางสาว
นางสาว

๘. คำคํ�าพูด

18. นึกนึถึกงถึง
๑๘.

๙. ป่ายปีน

19. ลูกลูช้กาช้ง าง
๑๙.

๑๐. ขายของ
ขายของ

20.
๒๐. กิกินนอิอิ่ม่ม
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๓๓๘

แบบฝึกเสริมที่ ๒๐
คําชี้แจง นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความที่กําหนดให้ โดยใช้เวลา๕ นาที
(ครูอ่านเฉพาะคําชี้แจงให้นักเรียนฟัง)

๑.

๒.

พ่อมาหาอา พ่อพาอาไปป่า ที่ป่ามีไม้ไผ่
พ่อจะใช้ไม้ไผ่ทําศาลา อาว่าจะทาศาลาสีฟ้า
ตุ่มน้ํามีน้ําไว้ดื่ม เราไม่ควรเอามือจุ่มน้ําในตุ่ม
ถ้าเราจะล้างมือ เราควรล้างมือในที่ล้างมือ

๓.

ฉันมาโรงเรียนแต่เช้า ช่วยครูทําความสะอาด
ตั้งใจเรียนอ่านเขียน ไม่วิ่งเล่นซุกซน

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น .................. เลขที่ ...........
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๓๓๙

แบบฝึกเสริมที่ ๒๑
คําชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้แล้วตอบคําถาม
เพลงจับปูดํา
จับปูดํา
จับปูม้า

ขยําปูนา
คว้าปูทะเล

สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่

แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

จากบทเพลง ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง ให้เขียน คําว่า “ใช่” ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง ให้เขียน คําว่า “ไม่ใช่” ลงในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ข้อความ

มีปูดํา และ ปูม้า
บทเพลงนีพ้ ูดถึง ปูเสฉวน
ปูม้า ขยํา ปูนา
ปูดํานอนเปล
เด็กๆนอนหลับในเปล
เด็กๆไกวเปลเล่น

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น .................. เลขที่ ...........
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๓๔๐

แบบฝึกเสริมที่ ๒๒
อ่านบทเพลงต่อไปนี้ตอบคําถาม
เพลงจับปูดํา
จับปูดํา
จับปูม้า
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่

ขยําปูนา
คว้าปูทะเล
แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

จากบทเพลง ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริง
ข้อความ เป็นความจริง ให้เขียน คําว่า “ใช่” ลงในช่อง “ใช่”
ข้อความ ไม่เป็นความจริง ให้เขียน คําว่า “ไม่ใช่” ลงในช่อง “ไม่ใช่”
ข้อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ข้อความ

ปูดํา กับ ปูม้า มีสีตา่ งกัน
ปูดํา และ ปูม้า อาศัยอยู่ในน้าํ
เพลงนีม้ ีปู
เพลงนีเ้ ป็นเพลงกล่อมเด็ก
ปูม้าเหมือนกับปูนา
ปูดํา มีขามากกว่า ปูม้า

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่

ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ..........

363
6102133L01.indd 363

6/25/18 11:49 AM

๓๔๑

แบบฝึกเสริมที่ ๒๓
คําชี้แจง อ่านบทเพลงต่อไปนี้แล้วเลือกคําตอบที่ถูกต้อง มาเขียนตอบในช่องที่กาํ หนด
เพลงจับปูดํา
จับปูดํา
ขยําปูนา
จับปูม้า
คว้าปูทะเล
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่

แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

๑. ในทะเลมีปูอะไร ………………ปูทะเล…………..………………
๑. ปูดํา
๒. ปูนา
๓. ปูทะเล
๒. ปูนาอาศัยอยู่ที่ไหน ……………….ในน้ํา………….………….
๑. ในน้ํา
๒. ในกอหญ้า
๓. ในท่อ
๓. บทเพลงกล่าวถึงเรื่องใด ……………วิธีจับปู…..………………..
๑. วิธีนอน
๒. วิธจี ับปู
๓. วิธีหาปู
นักเรียนเขียนตอบคําถามแบบสั้น ๆ

๑. จับปูดํา ขยํา ................ปูนา...........................................
๒. จับปูม้า คว้า .................ปูทะเล.......................................
๓. สนุกจริงเอย แล้วเลย ....................นอนเปล.....................
๔. ชะโอละเห่ นอนเปล ...............หลับไป............................
๕. กล่าวถึงปูอะไรบ้าง …………ปูนา ปูดํา ปูม้า ปูทะเล...........
ชื่อ ........................................................... สกุล...................... ชั้น ................... เลขที่ ..........
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๓๔๒

แบบฝึกเสริมที่ ๒๔
คําชี้แจง อ่านบทเพลงแล้วตอบคําถามต่อไปนี้
เพลงจับปูดํา
จับปูดํา
ขยําปูนา
จับปูม้า
คว้าปูทะเล
สนุกจริงเอย
ชะโอละเห่
๑. จงเขียนคําที่ประสมสระอามาอีก ๒ คํา

แล้วเลยนอนเปล
นอนในเปลหลับไป

.............................................................................................................................

๒. จงเขียนคําที่ประสมสระอู มาอีก ๒ คํา

.............................................................................................................................

๓. จงเขียนคําที่ประสมสระอํา มาอีก ๒ คํา

............................................................................................................................

๔. จงผันวรรณยุกต์ จากคําที่กําหนดให้
กา
อา
ปา

กา
อา
ปา

ก่า
อ่า
ป่า

ก้า
อ้า
ป้า

นา
พา
งา

นา
พา
งา

น่า
พ่า
ง่า

น้า
พ้า
ง้า

จับ =
ม้า =
นอน =

................. ...............
................. ...............
……………. ……………..

๕. จงผันวรรณยุกต์ จากคําที่กําหนดให้

ก๊า
อ๊า
ป๊า

ก๋า
อ๋า
ป๋า

๖. จงเขียนคําที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกับคําที่กําหนดให้มาอีก ๒ คํา

ชื่อ .....................................................สกุล................................. ชั้น ................ เลขที่ ......
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๓๔๓

แบบฝึกเสริมที่ ๒๕
คําชี้แจง เลือกคําข้างหน้าประโยคเติมในช่องว่างให้ได้ใจความ

หญ้า

ย่า

ในสวนมะพร้าวของ.....ย่า.....มี.....หญ้า.....ขึ้นรก

น่า

หน้า

น้องพลอยเป็นคน..............น่า.......รัก
เขาอ่านหนังสือวันละหลาย..........หน้า...........

ไม่

ไหม้

ถ้า...ไม่...........ดับไฟให้เรียบร้อยระวังจะเกิด
เพลิง..ไหม้..........

ใส

ไส

เขา.....ไส...ไม้ข้างๆ ลําคลอง ที่มีน้ํา...ใส..........

ค่า

ฆ่า

อย่าขีด......ฆ่า............ ลงในหนังสือจะทําให้
มันไม่มี.......ค่า...................

ใน

นัย

ทหาร......ใน........กองทัพ ต้องมีวิ...นัย...............

ชื่อ .....................................................สกุล................................. ชั้น .................. เลขที่ ........
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๓๔๔

แบบฝึกเสริมที่ ๒๖
คําชี้แจง แต่งประโยคหรือเรื่องราวด้วยคําที่กําหนดให้

มะละกอ แม่ค้า วันเสาร์ ละมุด ส้ม กลางวัน กําไร
………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..……
ชื่อ .....................................................สกุล................................. ชั้น .............. เลขที่ ............
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แบบประเมิน
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แบบประเมินการอ่าน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่

ชื่อ-สกุล

ชัน้ ประถมศึกษาปีที่.................

ระดับคุณภาพ
อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ
อ่านออกเสียงคล่องแคล่ว
วรรณยุกต์ และ คา ถูกต้อง
ชัดเจน
3
2
1
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และคา
ประเด็น

3
1.การออกเสียงถูกต้อง ออกเสียงอักษรหรือ
คาถูกทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
2
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 1 – 3 คา

1
ออกเสียงอักษรหรือ
คาผิด 4 คา

2.ความคล่องแคล่ว
ชัดเจน

อ่านออกเสียงไม่ติดขัด อ่านออกเสียงติดขัด
คล่องแคล่ว ชัดเจน
บ้าง 1 – 3 คา

อ่านออกเสียงติดขัด
4 คาขึ้นไป ไม่ชัดเจน

สรุประดับคุณภาพ

ระดับ 3 ได้ 5 – 6 คะแนน หมายถึง ดี
ระดับ 2 ได้ 3 - 4 คะแนน หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 ได้ 1 – 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอ่าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ .............................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

ระดับคุณภาพ
อ่านถูกตามอักขรวิธี
น้าเสียงชัดเจนเหมาะสม
3
2
1
3
2
1

รวม
6

ลงชื่อ..................................................ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการอ่านออกเสียงคา
ระดับคุณภาพ
3
2
1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ชัดเจน
ควบกล้า ร ล ว ชัดบ้าง
ไม่ชัดบ้าง
2. น้าเสียงชัดเจเหมาะสม อ่านเสียงดังชัดเจน
อ่านเสียงดังชัดเจน
กับเรื่องที่อ่าน
น้าเสียงเหมาะสมกับเรื่อง น้าเสียงเหมาะสมบ้างเป็น
ที่อ่าน
บางครั้ง
ประเด็น

1
อ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
ออกเสียง ร และคา
ควบกล้า ร ล ว ไม่ชัดเลย
อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
น้าเสียงไม่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่านตลอดทั้งเรื่อง

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้
ได้
ได้

5–6
3–4
1–2

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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การวัดและประเมินการคัดลายมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ..................
ที่

ชื่อ – สกุล

ความถูกต้อง
3

2

1

เว้นช่องไฟ
3

2

1

ความสะอาด
ความสวยงาม
3 2 1

คะแนน
9

สรุป
ผ่าน

ไม่ผา่ น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................)
ผู้ประเมิน

375
6102133L01.indd 375

6/25/18 11:55 AM

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ
ประเด็น
1. ความถูกต้อง
2. การเว้นช่องไฟ
3. ความสะอาดและ
สวยงาม
สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

3
เขียนถูกต้องทุกคา

ระดับคุณภาพ
2
เขียนผิด 1 – 4 คา

1
เขียนผิดตั้งแต่ 5 คาขึ้น
ไป
เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟ เขียนตัวตรงเว้นช่องไฟไม่ เขียนตัวไม่ตรงเว้นช่องไฟ
ถูกต้องตามรูปแบบ
ถูกต้องตามรูปแบบ 1 – ไม่ถูกตามรูปแบบ 5 แห่ง
4 แห่ง
ขึ้นไป
สะอาดไม่มีรอยลบทุกคา สกปรก มีรอยลบหรือ
สกปรก มีรอยลบหรือ
ขีดฆ่าตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป
ขีด ฆ่า 1 – 2 แห่ง
ได้
ได้
ได้

7–9
4–6
1–3

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
การมีมารยาทในการฟัง และพูด กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .................
ระดับคุณภาพ

ที่

ชื่อ – สกุล

การให้
การยกมือ การถามเมื่อ
เกียรติผู้พดู
การตั้งใจฟัง ตามเมือ่
ผู้พดู ให้
โดยการ
ต้องการถาม โอกาสถาม
ปรบมือ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
การไม่
พูดคุยกัน
ขณะที่ฟงั

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการมีมารยาทในการฟังและพูด
ระดับคุณภาพ
3
2
1
1. การไม่พูดคุยกัน
ไม่พูดคุยในขณะที่ฟังตลอด พูดคุย 2 ครั้งในขณะที่ฟัง พูดคุยตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
ขณะทีฟ่ ัง
ระยะเวลาที่ฟัง
ในขณะที่ฟัง
2. การตั้งใจฟัง
มีสมาธิตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง ตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง แต่ ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจ ไม่มอง
ขาดสมาธิบ้างเป็นบางครั้ง หน้าผู้พูด
3. การยกมือถามเมื่อ เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน เมื่อมีข้อสงสัยยกมือก่อน ซักถามโดยไม่ยกมือทุกครั้ง
ต้องการถาม
ถามทุกครั้ง
ถามบางครั้ง
4. การถามเมื่อผู้พูดให้ ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาส ซักถามทุกครั้งเมื่อต้องการ
โอกาสถาม
ให้ถามทุกครั้ง
ให้ถามเป็นบางครั้ง
5. การให้เกียรติผู้พูด ปรบมือทุกครั้งก่อนฟัง หรือ ปรบมือบางครั้งก่อนฟัง
ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง
โดยการปรบมือ
ขณะฟัง หรือหลังจบการฟัง หรือขณะฟัง หรือหลังจบ หรือขณะฟัง หรือหลังจบ
การฟัง
การฟัง
ประเด็น

สรุประดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ได้
ได้
ได้

12 – 15
8 – 11
5–7

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

378
6102133L01.indd 378

6/25/18 11:55 AM

แบบประเมินความใฝ่เรียนรู้
คาชีแ้ จง 1. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ชื่อ – สกุล

การสืบเสาะ
ค้นคว้า

รายการประเมิน

การคิด
วิเคราะห์

การ
ตั้งคาถาม

การ
จดบันทึก

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง 3 คน)
12 – 17 คะแนน ปรับปรุง
18 – 23 คะแนน พอใช้
24 – 29 คะแนน ดี
30 – 36 คะแนน ดีมาก
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
คาชีแ้ จง
1. เกณฑ์การให้คะแนนนี้ใช้สาหรับประเมินความรับผิดชอบของผู้เรียน
2. เกณฑ์การให้คะแนนนี้มีระดับคะแนน 4 ระดับ ได้แก่
4 (ดีมาก) 3 (ดี)
2 (พอใช้)
และ 1 (ปรับปรุง)
3. โปรดพิจารณาข้อมูลอย่างหลากหลาย แล้วบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้
คะแนน /
ความหมาย
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ต้องปรับปรุง

คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอ และยอมรับผลของการกระทาของตนเองทุกครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการกระตุ้น และยอมรับผลของการกระทาของตนเอง
เป็นส่วนมาก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับการตักเตือน และยอมรับผลของการกระทาของตนเองบางครั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาสั่ง และยอมรับผลของการกระทาของตนเองน้อยครั้ง
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วชั รานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
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ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครู โรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ท 5/ผ.๓-08

ท ๕/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐8
โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพ
คาชีแ้ จง โยงเส้นจับคูค่ ากับภาพให้ถูกต้อง

ระกา
อีกา
ตีห้า
อาตี๋
ตู้ยา
บ้าจี้
ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖
เรือ่ ง สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
จดจาสัญญาณ
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒

บรรยายสื่อความ

ขับขานวรรณยุกต์

(๒ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖
สัญลักษณ์นา่ รู้
และการสือ่ ความ
(๑๐ ชัว่ โมง)

(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

จับคู่เครื่องหมาย

สัญลักษณ์น่ารู้

(๒ ชั่วโมง)

(๒ ชั่วโมง)
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗
เรือ่ ง เครือ่ งหมายวรรคตอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนที่ ๑
รูจ้ ัก ตัวสะกด
(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕

แผนที่ ๒
ไม้ยมก น่ารู้
(๒ ชั่วโมง)

จาได้ ใช้เป็น
(เครือ่ งหมายวรรคตอน)
(๒ ชัว่ โมง)

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7
เครือ่ งหมายวรรคตอน
(๑๐ ชัว่ โมง)

แผนที่ ๔
คิดดี เรียบเรียงคา
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓
ดูใช้ อัศเจรีย์
(๒ ชั่วโมง)
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★

ท ๗/ผ.1
ท ๗/ผ.๑

ตัวอย่าง
กา จา ดา ตา บา ปา อา
(รูปสระคงที่ แจกไปยังพยัญชนะต้น)
กะ กา กิ กี กึ กือ กุ กู
(พยัญชนะต้นคงที่ แจกไปยังรูปสระ)
กาง จาง ดาง ตาง บาง ปาง อาง
(รูปสระและตัวสะกดคงที่ แจกไปยังพยัญชนะต้น)
กาง กาน กาม กาย กาว กาก กาด กาบ
(พยัญชนะต้นและสระคงที่ แจกไปยังตัวสะกด)
กาง กิง กีง กึง กืง กุง กูง
(พยัญชนะต้นและสระคงที่ แจกไปยังรูปสระ)

โครงการสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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★

ท ๗/ผ.๔-๑๒
ท ๗/ผ.4-12


ใบงานที่ ๑๒

/

ตอบคาถามจากเรือ่ ง โรงเรียนลูกช้าง
คาชีแ้ จง อ่านเรือ่ ง โรงเรียนลูกช้างแล้วตอบคาถามต่อไปนี้

๑.

โรงเรียน ลูกช้าง อยู่ ที่ ไหน
โรงเรียน ลูกช้าง อยู่ ท้าย หมู่บ้าน

๒.

พ่อ ของ ภูผา ชื่อ อะไร
ควาญโพ

๓.

ใคร ฝึก ลูกช้าง
ควาญช้าง

๔.

ลูกช้าง ได้ กิน อะไร เป็น กาลัง ใจ
กล้วย และ อ้อย

๕.

ลูกช้าง เดิน ตาม กัน อย่างไร
ลูกช้าง เดิน ตาม กัน เป็น วงกลม

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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★

ท ๗/ผ.4-13

ท ๗/ผ.๔-๑๓
๗/ผ.๑

ใบงานที่ ๑๓
ค้นหาคา
คาชีแ้ จง หาคาทีพ่ ยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและมีตัวสะกด ง น ม ย
จาก เรื่องโรงเรียนลูกช้าง และคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด (แนวคาตอบ)

ตาม

กัน
โรงเรียนลูกช้าง

อ้อย

จูง

ชือ่ .................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ............
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แบบฝึกเสริมที่ ๑

คาชีแ้ จง

เขียนพยัญชนะอักษรกลางให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

ชือ่ .............................................. สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ..........
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แบบฝึกเสริมที่ ๗
คาชีแ้ จง

อ่านออกเสียงคาพื้นฐานที่กาหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที (๒๐ คะแนน)
ตัวอย่าง การอ่านคา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

กาแฟ
ภูผา
ดูแล
ใจดี
เวลา
ไถนา
ใบชา
อะไร
จ้องดู
ลูกช้าง

ช้าง อ่านว่า ช้าง

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ปิ่นโต
ไข่เจียว
กางเกง
มะขาม
บ้านนา
จิงโจ้
พ่อค้า
แต่งตัว
ทั้งสอง
คุ้ยดิน

อ่านถูกต้อง…………………………………………คา
อ่านผิด......................................................คา
ชือ่ ....................................................สกุล .............................. ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๕
คาชีแ้ จง อ่านเรื่องหนูแดง แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
หนูแดง ไป เที่ยว ป่า กับ หนูดี ไป เจอ ช้าง ชื่อ พังมะลิ เข้า อย่างจัง หนูแดง
ระวัง ตัวแจ แต่ หนูดี ไป แอบ อยู่ ใน ลังไม้ พัง มะลิ เป็น ช้างตัวเมีย ไม่ดุร้าย แต่ลูก
ของมัน หายไป มัน เสียใจมาก หนูแดง เอา อ้อย ให้ช้าง กิน ช้าง ยัง ไม่ เชื่อใจ หนูแดง
ยืน ลังเล อยู่ หนูแดง เอา อ้อย ใส่ ปาก ช้าง ช้างพังมะลิ น้าตาไหล เพราะ ดีใจมาก
หนูดี เห็น ดังนั้น จึง กล้า ออกมา จาก ลังไม้ และ มาดู ช้าง ใกล้ๆ หนูดี ดูพังมะลิ แล้ว
คิดถึง แม่ จึง พาล ร้องไห้ น้าตาไหล
คาถาม
๑. ในเรื่องมีตัวละครใครบ้าง

๒. เรื่องหนูแดงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน

๓. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องทีอ่ ่าน

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๗
คาชีแ้ จง เขียนคาจากภาพสัญลักษณ์ที่กาหนดและแต่งประโยคให้ถูกต้อง
๑.

.......................................

๒.

.......................................

๓.

........................................

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๘
คาชีแ้ จง นักเรียนเขียนตามคาบอก จานวน 20 คา (ใช้เวลา 20 นาที) ครูอ่านคาให้
นักเรียนฟัง คาละ 2 ครัง้ โดยเว้นเวลา 1 นาที ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑
คําชี้แจง

เขียนพยัญชนะอักษรกลางให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

อ

ฏ
ก

จ

ฎ

ป
บ

ด
ต

อักษรกลาง

ชื่อ .............................................. สกุล .............................. ชั้น ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๕
คาชีแ้ จง อ่านเรื่องหนูแดง แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
หนูแดง ไป เที่ยว ป่า กับ หนูดี ไป เจอ ช้าง ชื่อ พังมะลิ เข้า อย่างจัง หนูแดง
ระวัง ตัวแจ แต่ หนูดี ไป แอบ อยู่ ใน ลังไม้ พัง มะลิ เป็น ช้างตัวเมีย ไม่ดุร้าย แต่ลูก
ของมัน หายไป มัน เสียใจมาก หนูแดง เอา อ้อย ให้ช้าง กิน ช้าง ยัง ไม่ เชื่อใจ หนูแดง
ยืน ลังเล อยู่ หนูแดง เอา อ้อย ใส่ ปาก ช้าง ช้างพังมะลิ น้าตาไหล เพราะ ดีใจมาก
หนูดี เห็น ดังนั้น จึง กล้า ออกมา จาก ลังไม้ และ มาดู ช้าง ใกล้ๆ หนูดี ดูพังมะลิ แล้ว
คิดถึง แม่ จึง พาล ร้องไห้ น้าตาไหล
คาถาม
๑. ในเรื่องมีตัวละครใครบ้าง

๒. เรื่องหนูแดงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหน

๓. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องทีอ่ ่าน

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๗
คาชีแ้ จง เขียนคาจากภาพสัญลักษณ์ที่กาหนดและแต่งประโยคให้ถูกต้อง
๑.

.......................................

๒.

.......................................

๓.

........................................

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
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แบบฝึกเสริมที่ ๑๘
คาชีแ้ จง นักเรียนเขียนตามคาบอก จานวน 20 คา (ใช้เวลา 20 นาที) ครูอ่านคาให้
นักเรียนฟัง คาละ 2 ครัง้ โดยเว้นเวลา 1 นาที ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป

ชือ่ ........................................................... สกุล...................... ชัน้ ................... เลขที่ ...........
๓๒๓
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